
 

 

Philips LED
Reflector

7W (100W)
E27
Warm wit
Niet-dimbaar

8718696578414
Duurzame LED-lamp met een gerichte, heldere lichtbundel
Vermijd het gedoe van lampen verwisselen
Deze LED-lamp zorgt voor een gerichte lichtbundel van warm wit licht en is een 
uitstekende vervanging voor traditionele reflectorlampen

Kies voor licht van hoge kwaliteit
• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Licht dat verder gaat dan alleen verlichten
• Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kies een eenvoudige vervanging voor je oude lampen
• Geen UV of infrarood

Kies voor een duurzame oplossing
• Lampen met lange levensduur - Gaan tot 15 jaar mee
• Beter voor je portemonnee en de planeet

Creëer het juiste licht voor je woning
• Perfect voor accentverlichting



 Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 
2700 K en levert een warme, rustgevende 
sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 
2700 K is ideaal voor het ontwerpen van 
woningverlichting

Een eenvoudige LED voor dagelijks 
gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp 
voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij 
levert het mooie licht en de betrouwbare 
prestaties die je van een LED verwacht voor 
een betaalbare prijs.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

Met een levensduur tot 15.000 kun je het 
gedoe met het regelmatig vervangen van 
lampen vergeten en meer dan 15 jaar lang 
profiteren van een perfecte 
verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 80%

LED-technologie bespaar tot 80% energie in 
vergelijking met je standaard lamp. Daardoor 
betaalt hij zichzelf terug en bespaar je jaar na 
jaar weer geld. Bovendien helpt hij het milieu 
te beschermen.

Perfect voor accentverlichting

Deze LED-reflector die moderne verlichting 
levert met een vertrouwde lichtopbrengst 
onder een grote hoek (36 graden), is geschikt 
voor zowel accentverlichting als algemene 
verlichting. Hij kan gebruikt worden in inbouw- 
en spanningsrailarmaturen en is ideaal voor 
gebruik in keukens, verlichting van 
keukeneilanden, woonkamers en eetkamers.

Geen UV of IR

Het licht heeft geen infrarode component en 
straalt dus geen warmte uit. Ook is er geen 
ultraviolette component in dit licht. Deze twee 
eigenschappen betekenen dat weefsels en 
andere voorwerpen niet verbleken onder dit 
licht.
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Kenmerken
Reflector
7W (100W) E27, Warm wit, Niet-dimbaar


