Philips
Tafellamp

TeaLights 6L, set
doorzichtig
LED

Kleur uw wereld met licht
Philips LED TeaLights is een set met het prachtige, flakkerende effect van echte
waxinelichtjes. De lichtjes worden geleverd in zes stijlvolle matglazen houders. Ze hebben
hetzelfde formaat als waxinelichtjes en passen in iedere gewone houder.
Net als een echte kaars, maar dan beter
• Zacht warm kaarslichteffect met zachte flikkering
• Koel bij aanraking, zonder open vuur, heet kaarsvet of rook
Gebruiksvriendelijk
• Kantel de kaars om deze in of uit te schakelen
• Gemakkelijk op te laden dankzij de inductieoplader
• Overal te plaatsen zonder dat draden een probleem geven
• Het theelichtje aan de binnenkant is uitneembaar
• IP44 - weerbestendig voor gebruik binnenshuis en buitenshuis

69126/60/PH

Elegant en tijdloos design
• Kaarshouders van echt glas

6912660PH

Tafellamp

TeaLights 6L, set doorzichtig, LED

Kenmerken
Veilige LED-technologie

Specificaties
Het theelichtje aan de binnenkant is
uitneembaar

Ontwerp en afwerking
• Materiaal: glas
• Kleur: doorzichtig

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
•
•
•
•

Ideaal voor sfeercreatie
Ingebouwde LED
Inclusief lader
Inclusief stroomadapter

Afmetingen en gewicht van product

Deze kaarsen zijn koel bij aanraking door het gebruik
van LED-technologie. U kunt een perfecte sfeer
creëren zonder het risico van open vuur, heet
kaarsvet of rook.

Zacht warm kaarslichteffect

•
•
•
•
Het theelichtje aan de binnenkant is uitneembaar en
past in elke theelichthouder.

IP44 - weerbestendig

Hoogte: 7,0 cm
Lengte: 5,5 cm
Breedte: 5,5 cm
Nettogewicht: 0,991 kg

Technische specificaties
•
•
•
•
•
•
•

Netspanning: Bereik 100 V - 240 V, 50-60 Hz
Aantal lampen: 6
Wattage meegeleverde lamp: 0,06 W
Totaal lumen armatuur: 5 lm
Armatuur dimbaar: Nee
LED
IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter
dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Gebruiksduur: 10,0 uur

Service

• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
Deze kaarsen geven een zacht warm kaarslichteffect
met een zachte flikkering. Perfect voor het creëren
van sfeer in uw interieur.

Gemakkelijk op te laden

Deze LED-kaarsen zijn ook geschikt voor gebruik
buitenshuis dankzij IP44. Breng sfeer aan in uw tuin!

Kaarshouders van echt glas

Deze kaarsen worden geleverd met echte glazen
houders. Dankzij het tijdloze ontwerp passen zij in
ieder interieur.

Gemakkelijk in en uit te schakelen

•
•
•
•

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras,
Woonkamer/slaapkamer
• Stijl: Expressive
• Type: Tafellamp
•

De LED-kaarslampjes kunt u eenvoudig opladen met
de inductieoplader.

Overal te plaatsen

Dankzij de ingebouwde batterij werken de Philips
LED-kaarsen zonder dat draden een probleem
opleveren bij opladen. U kunt deze overal plaatsen:
op tafel, in een hoekje en zelfs op een boekenplank.
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U kunt de LED-kaarslamp in- en uitschakelen door
deze te kantelen. Verrassend gemakkelijk en leuk.
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Hoogte: 15,7 cm
Lengte: 21,5 cm
Breedte: 18,8 cm
Gewicht: 1,249 kg

