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Versailles Vert Baroque led
lamp 5W 50lm 1800K dimbaar

EAN 8712879147879 

Val voor de Versailles. Deze lampen in
klassieke barokstijl passen bij die van de
architectuur, schilderijen, sculpturen en
andere kunstvormen die bloeiden in het
begin van de 17e eeuw. Deze robuuste,
doch romantische, lampen zijn er voor
gemaakt om sfeer te brengen in jouw
interieur. Deze witte robuuste Versailles-
lampen, verkrijgbaar in drie kleuren, zijn
alles wat je nodig hebt om thuis dat
paleisgevoel te creëren. Het unieke patroon
is rechtstreeks op de lamp gelaserd, wat
zorgt voor een romantische lamp in barok
stijl. - Deze led lamp heeft een doorsnede
van Ø215mm en een hoogte van 362mm -
Deze led lamp heeft een E27 Fitting. Deze
fitting wordt ook wel een grote, dikke of
normale fitting genoemd. - Dimbaar, met een
led dimmer is de lichtintensiteit van deze led
lamp makkelijk naar de gewenste sfeer aan
te passen. - Lichtkleur: 1800K. Deze led
lamp geeft extra warm en sfeervol wit licht. -
Lichtsterkte: De totale hoeveelheid licht die
deze led lamp uitstraalt is 150 Lumen. De
lichtsterkte kan worden gedimd met een led
dimmer. Leuk in een toffe stalamp als
statement piece of hangend boven je
eettafel of leeshoek. Combineer deze lamp
met de Noir en Vert varianten voor een extra
tof effect.

E27
50 Lumen
1800 K

Lamp Kenmerken

Product ID 426324

Categorie Lampen

Fitting E27

Voltage 220-240V

Dimbaar Ja, met LED dimmer
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Levensduur 15000 uur

Maat en Gewicht

Netto Gewicht 553 gram

Lengte 215 mm

Hoogte 362 mm
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Energieverbruik

Wattage 5 W

Energieklasse n.v.t.

Licht Kenmerken

Licht opbrengst 50 lumen

Opwarmtijd tot 60% licht 0.1 s

Kleur Extra warm wit

Kleurtemperatuur 1800 K

Colour rendering index (CRI) 90
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