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icht uw huis in met licht
ze industriële LED-spots van Philips kunnen in elke richting worden gedraaid en stralen een 
chtig, warm wit licht uit. U kunt het licht dimmen om een prettige sfeer te creëren. Een 

stroomlijnd ontwerp met witte afwerking. Kracht en precisie in een minimalistische omlijsting.

Kies de verlichting die bij u past
• Expressieve en elegante vormgeving van eersteklas materiaal
• Meerdere toepassingen en verschillende afwerkingsmogelijkheden

Geavanceerde LED-lamp
• Krachtige LED
• Kwaliteitsverlichting met grote lichtsterkte
• Warm wit licht
• Lichtintensiteit instelbaar met dimmer

Speciale kenmerken
• Draaibaar in elke richting

Duurzame verlichting
• Extreem lange levensduur
• Energiezuinig



 Vormgeving en materiaal
De Philips InStyle-armaturen zijn verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen en passen 
daardoor perfect in ieder interieur. Dankzij de 
vele toepassingsmogelijkheden en afwerkingen 
kunt u de lampen uitstekend combineren met 
vrijwel alle gordijnen, meubilair, verf en 
accessoires, voor elke sfeer die u maar wilt. 
Onze aandacht voor detail en design helpt u 
uw eigen stijl te creëren, precies zoals u dat 
wilt - een uitnodigende sfeer en een omgeving 
waarin u en uw vrienden en familie zich thuis 
voelen.

Meerdere toepassingen

Als u zich graag met woninginrichting 
bezighoudt en houdt van experimenteren met 
nieuwe stijlen en thema's, dan is Philips InStyle 
iets voor u. Philips InStyle is een serie 
decoratieve hang-, wand- en plafondverlichting 
en vloer- en tafellampen in verschillende 
kleuren en gemaakt van eersteklas materialen.

Krachtige LED

De LED-module van deze lamp is een unieke, 
door Philips ontwikkelde oplossing waarin drie 

LED's zijn gecombineerd in een behuizing van 
kunststof en aluminium. Deze techniek biedt 
een optimale lichtoutput en een 100% 
gelijkmatige lichtkleur.

Warm wit licht

Verlicht uw huis met warm wit licht dankzij de 
nieuwste LED-innovatie. Philips introduceert 
de nieuwste generatie High Power LED's, met 
warm wit licht met een kleurtemperatuur van 
2700 kelvin. Deze innovatie brengt de 
verlichtingsproducten van Philips voor de 
consument opnieuw op een hoger niveau – een 
combinatie van sierlijke elegantie en sfeer door 
middel van verlichting, waarbij u ook nog eens 
energie bespaart.

Kwaliteitsverlichting

Een module van 7,5W geeft evenveel licht als 
een gloeilamp van 40W (350 lumen). Bespaart 
energie bij een goede lichtsterkte.

Dimbaar

Pas de lichtintensiteit van de LED-lampen van 
Philips aan met een dimschakelaar (niet 
meegeleverd). Zo kunt u de sfeer aanpassen 
aan elke gelegenheid, of het nu om een 
romantisch diner voor twee gaat of een 
gezellige avond met familie en vrienden in uw 
woonkamer. Philips heeft een aantal 
wanddimmers getest dat geschikt is voor de 
LED-lampen van Philips. Een actuele lijst van 
compatibele dimmers vindt u in het 
ondersteuningsgedeelte van de website.

Energiezuinig

Deze Philips-verlichting bespaart energie in 
vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo 
bespaart u op uw energierekening en draagt u 
bij aan een beter milieu.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: aluminium
• Kleur: wit

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Ingebouwde PowerLED
• Compatibel met wanddimmer
• Draaibaar in elke richting

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 7,5 cm
• Lengte: 27,8 cm
• Breedte: 27,3 cm
• Nettogewicht: 2,765 kg

Technische specificaties
• Netstroom: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: LED, Safety Extra Low Voltage
• Aantal lampen: 4
• Wattage meegeleverde lamp: 7,5W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 7,5W

• Kleurtemperatuur: 2700 K warm wit
• Maximale levensduur lamp: 20.000 uur
• Lichthoek: 35°
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 11,9 cm
• Lengte: 29,8 cm
• Breedte: 29,8 cm
• Gewicht: 3,360 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer, Studeerkamer/thuiskantoor
• Stijl: Modern
• Type: Spotlamp
•
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