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Licht en ontspannen
De Philips Aqualine LED Linea, met classificatie IP65, is duurzaam en

bestand tegen water, stof, schokken en diverse lastige

weersomstandigheden. Het trapeziumvormige ontwerp met een grote

diffuser levert krachtige verlichting.

Gebruiksgemak

• Vochtbestendig

Lichteffect

• Helder koelwit licht

• Gelijkmatige lichtverdeling

Eenvoudig in gebruik

• Duurzame, krachtige LED-technologie

Eersteklas kwaliteit

• Geringe verblinding, synthetisch materiaal



Kenmerken
Vochtbestendig
Helder koelwit licht

Krachtige LED-bron

Gelijkmatige lichtverdeling

Krachtige LED

Eersteklas materialen

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: wit

• Materiaal: kunststof

Diversen

• Speciaal ontworpen voor:
Functioneel, Keuken

• Stijl: Functioneel

• Type: Plafondlamp

Opgenomen vermogen

• Energy Efficiency Label: A+

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 6,6 cm

• Lengte: 57,5 cm

• Nettogewicht: 0,687 kg

• Breedte: 12 cm

Service

• Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 15.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 2200 lm

• Netspanning: 50-60 Hz, Bereik
100-240 V

• Dimbare lamp: Nee

• LED: Ja

• Aantal lampen: 1

• Wattage meegeleverde lamp: 24 W

• IP-classificatie: beschermd tegen
waterstralen, stofdicht, IP65

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
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Logistical information: LED AQUALINE
24W 2700K ceiling lamp

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696169452

• EAN/UPC - Case: 8718696237380

• Hoogte: 62 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,873 kg

• Gewicht: 0,873 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,687 kg

• SAP hoogte (per stuk): 620,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 71,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 126,000 mm

• Breedte: 7,1 cm

• Lengte: 12,6 cm
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