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Avesta Bleu Gradient led
lamp 5W 100lm 1800K
dimbaar

EAN 8712879146902 

Een beetje kleur mag in je interieur niet
ontbreken. Geef daarom je interieur een
boost met de kleurrijke modellen uit de
Colors serie. De kleur van het glas bepaalt
alleen de uitstraling van de lamp, niet het
licht. Met de nieuwste Elegance
toevoegingen voeg je een stijlvolle en
luxueuze touch toe aan je interieur. Een
moderne ovale vorm verkrijgbaar in vier
Elegance kleuren en vijf originele kleuren.
De azuur blauwe Elegance kleur van het
glas bepaalt alleen het uiterlijk van de lamp,
niet het licht. - Deze led lamp heeft een
doorsnede van Ø220mm en een hoogte van
270mm. - 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 110
Lumen. De lichtsterkte kan worden gedimd
met een led dimmer. Leuk boven je eettafel,
gecombineerd met de Boden en Kiruna in
dezelfde kleuren! Ook leuk in een
tafellampje als pronkstuk op een mooie
dressoir kast.

E27
100 Lumen
1800 K

Lamp Kenmerken

Product ID 426262

Categorie Lampen

Vorm n.v.t.

Fitting E27
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Voltage 220-240V

Dimbaar Ja, met LED dimmer

Levensduur 15000 uur

Maat en Gewicht

Netto Gewicht 304 gram

Diameter 170 mm

Hoogte 270 mm
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Energieverbruik

Wattage 5 W

Energieklasse n.v.t.

Licht Kenmerken

Licht opbrengst 100 lumen

Opwarmtijd tot 60% licht 0.1 s

Kleur Extra warm wit

Kleurtemperatuur 1800 K

Colour rendering index (CRI) 90
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