
Philips SceneSwitch -
Wissel van
lichtinstelling zonder
van lamp te
veranderen
SceneSwitch LED-lampen

Sommige situaties vragen om koel licht terwijl andere momenten vragen om

verlichting met een warme, zachte gloed. Met Philips SceneSwitch LED-lampen kunt

u verschillende lichtscenario's instellen met slechts één lichtbron, bovendien heeft u

geen dimmer nodig! Optimaliseer uw verlichting voor verschillende situaties,

ontspanning, hobby's of werken, gewoon door een knopje om te zetten. En dat

knopje is uw bestaande schakelaar!

Voordelen
• Meerdere lichtinstellingen in één lamp

• Plug-and-play

• Ingebouwde geheugenchip

• Geen installatiewerk nodig.

Kenmerken
• Creëer uw eigen scène met slechts één lamp door gewoon uw bestaande

lichtschakelaar te gebruiken.

• Er is geen dimmer of extra installatiewerk nodig

• Geheugenchip; roep automatisch uw laatste instelling op.
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Toepassing
• Toepassingen in armaturen met een open / vrije luchtspleet van minimaal 10 mm.

• Accent- en algemene verlichting in bijvoorbeeld hotels, winkels, woningen en

kantoren.

Versions

Maatschets

D

C

Product D C

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 60 mm 104 mm

SceneSwitch LED-lampen
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