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Bekijk uzelf op uw best met 

mooi natuurlijk licht
De Philips myBathroom Vitalise-wandlamp kan verticaal of horizontaal worden bevestigd, 
net zoals u het wilt. Waar u ook voor kiest, deze lamp verspreidt diffuus kwaliteitslicht 
dat uw teint realistisch laat uitkomen en verlicht de hele ruimte.

Ontworpen voor uw badkamer
• Realistische huidkleur dankzij de uitstekende lichtkwaliteit
• IP44, perfect geschikt voor uw badkamer

Duurzame verlichting
• Energiezuinig
• Warm wit licht
• Altijd inclusief een Philips-lamp

Speciale kenmerken
• Aan-uitschakelaar op product
• Verticale en horizontale wandbevestiging mogelijk



 Realistische teint

Deze badkamerlamp van Philips laat kleuren 
weerspiegelen op een natuurlijke en 
nauwkeurige manier, net zoals de zon dat zou 
doen.

Warm wit licht

Licht kan verschillende kleurtemperaturen 
hebben, die worden aangegeven in de eenheid 
Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-
waarde produceren een warmer, gezelliger 
licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-
waarde een koeler, meer energiek licht 
produceren. Deze lamp van Philips geeft warm 
wit licht voor een gezellige sfeer.

Altijd inclusief een Philips-lamp

Hoogwaardige en energiezuinige Philips 
EcoLamp-lampen worden meegeleverd voor 
het beste lichteffect.

Energiezuinig

Deze energiebesparende Philips-lamp 
verbruikt minder stroom dan traditionele 
lichtbronnen. Zo bespaart u op uw 
energierekening en draagt u bij aan een beter 
milieu.

IP44 - badkamerveilig

Deze Philips-badkamerlamp is speciaal voor 
vochtige omgevingen ontworpen en is 

uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het 
IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: 
het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau 
tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de 
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 
ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor 
gebruik in de badkamer.

Aan-uitschakelaar op product

De knop is discreet geïntegreerd in de lamp. U 
kunt dus eenvoudig het licht in- en 
uitschakelen.

Verticaal en horizontaal

Deze lamp kan verticaal of horizontaal worden 
gemonteerd, net zoals u het wilt.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: glas, metaal
• Kleur: chroom

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Geschikt voor horizontale/verticale bevestiging

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 6,0 cm
• Lengte: 38,8 cm
• Breedte: 7,7 cm
• Nettogewicht: 0,876 kg

Technische specificaties
• Netstroom: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: TL, 230 V
• Aantal lampen: 1
• Fitting/voet: G5
• Wattage meegeleverde lamp: 8W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 8W
• Kleurtemperatuur: warm wit
• Maximale levensduur lamp: 10.000 uur
• Armatuur dimbaar: Nee

• LED: Nee
• Geïntegreerde LED: NO
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A+ t/m E
• IP-code: IP44, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 1 mm, bestand tegen spatten
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Lumen meegeleverde lamp: 470 lm

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 41,3 cm
• Lengte: 14,3 cm
• Breedte: 7,9 cm
• Gewicht: 1,133 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Badkamer
• Stijl: Modern
• Type: Wandlamp
•
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