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LOEPLAMPEN

Iris loeplamp Kameleon USB
De Iris loeplamp Kameleon USB is een kleine, maar
handige loeplamp. Hij vergroot 1.75x (3 dioptrie) en
beschikt over een ring met hoogwaardige LEDverlichting. Hierdoor wordt het licht egaal verspreid
over uw vergrote beeld. De verlichting is dimbaar en
kan naar wens ingesteld worden in drie verschillende
kleurtemperaturen. De verlichting verbruikt weinig
vermogen, waardoor ze een lange levensduur heeft. U
hoeft de lichtbron dus nooit te vervangen!
De lens van de Iris loeplamp Kameleon USB heeft een
doorsnede van 10,5 cm. De loeplamp heeft verder een
60 cm lange arm, waarmee u de loep eenvoudig in de
juiste positie kunt instellen. U kunt de loeplamp
bevestigen middels de bijgeleverde ruimtebesparende
tafelklem.

Handgreep voor Luxo loeplamp
KFM ESD
Handgreep voor Luxo loeplamp KFM ESD. Deze
handgreep is een accessoire bij deze loeplamp. De
handgreep is zwart van kleur en heeft een licht gewicht
van 0,2 kg. Omdat hij is gemaakt van ESD-veilig
materiaal, is hij zeer geschikt voor gebruik in de
electronica-industrie.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Gewicht

Prijs

SPD026588

Zwart

0,2 kg

€32,95

De loeplamp is te gebruiken middels de bijgeleverde
USB-kabel. Vanwege de USB-aansluiting kunt u deze
loeplamp ook gebruiken met een powerbank met USBpoort. Wij raden af om de loeplamp te gebruiken via de
USB-poort in bijvoorbeeld een computer, omdat deze
het apparaat niet van genoeg stroom kan voorzien.
Specificaties:
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» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en 6500 kelvin;
» In 3 stappen dimbaar;
» Vergroting: 1.75x (3D);
» Diameter lens: 10,5 cm;
» Materiaal lens: glas;
» Armlengte: 60 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Wordt gevoed middels USB-aansluiting.

Producteigenschappen
Artikelnummer

LV4235

Kleurtemperatuur
2700 K, 4500 K
en 6500 K

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

1.75x

3

10,5 cm

€199,99

Randloze lens ESD (5D)

Xtra lens (12D)

Deze randloze lens ESD is speciaal ontworpen als
accessoire voor de Daylight loeplamp Omega 5 ESD.
Deze lens vergroot 2.25x (5D) en biedt een breed
gezichtsveld met een diameter van 12,7 cm. De lens is
ESD veilig, hierdoor is hij uitstekend geschikt voor

Deze Xtra lens is gemaakt van hoogwaardig glas en
biedt 4x vergroting (12D). De lens is bevestigd aan een
zwenkarm en is ontworpen als accessoire bij de
Daylight loeplampen Omega 7 en Quadra. De arm glijdt
makkelijk over de rand van de loep, u heeft hierbij geen
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werkzaamheden in een professionele omgeving waar
met elektriciteit gewerkt wordt. Bijvoorbeeld bij
solderen, lassen of werk met elektronische onderdelen.
Specificaties:
» Vergroting: 2.25x (5D);
» Diameter lens: 12,7 cm;
» Materiaal lens: hoogwaardig glas met laag
ijzergehalte;
» Kleur: wit, randloos glas;
» Gewicht: 0,4 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

D65151A

2.25x

5

12,7 cm

€119,95

gereedschap nodig. Deze Xtra lens is handig voor
bezigheden waarbij u een hogere vergroting kunt
gebruiken, zoals detailwerk, solderen of
schoonheidsbehandelingen.
Specificaties:
» Vergroting: 4x (12D);
» Flexibele zwenkarm;
» Diameter lens: 4 cm;
» Materiaal lens: glas van optische kwaliteit;
» Kleur: lichtgrijs;
» Gewicht: 0,11 kg;
» Productafmetingen: 4.5 x 4.5 x 17 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

D62002

4x

12

4 cm

€34,50

Xtra zuignap lenzen (4D en 6D)

Luxo loeplamp Wave ESD

Deze Xtra zuignap lenzen zijn ideaal als u aanvullende
vergroting nodig heeft. Deze set bestaat uit 2 lenzen,

Luxo loeplamp Wave ESD is speciaal gemaakt voor de
elektronica-industrie waar elektrostatische ontladingen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

die u middels een zuignap op elke andere (Daylight)
loeplamp kunt bevestigen. De ene lens vergroot 2x
(4D) en de andere lens vergroot 2.5x (6D). De lenzen
zijn gemaakt van glas van optische kwaliteit en hebben
een diameter van 5 cm.
Specificaties:
» Vergroting: 2x (4D) en 2.5x (6D);
» Handige zuignapbevestiging;
» Diameter lens: 5 cm;
» Materiaal lens: glas van optische kwaliteit;
» Gewicht: 0,16 kg;
» Geschikt voor alle Daylight loeplampen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Dioptrie

Doorsnede

D62003

4 en 6

5 cm

Materiaal

Prijs

Glas van
optische
kwaliteit

€49,50

fataal kunnen zijn voor elektronische componenten. Hij
is namelijk ontworpen om statische ladingen op een
gecontroleerde manier af te voeren. De loeplamp biedt
schaduwvrije vergroting met licht van beide zijden,
evenals driedimensionale vergroting met licht vanaf
links of rechts. De 3D-functie is vooral handig bij het
werken met printplaten en soortgelijke delicate
objecten. De flexibiliteit van de scharnier tussen
lamphoofd en arm maakt bovendien exacte
positionering eenvoudig. De op basis van een veer
gebalanceerde arm zorgt voor maximale verticale en
horizontale beweging en blijft zodoende altijd in de
juiste positie zonder te drijven.
Wij leveren de Luxo loeplamp Wave ESD met een 3,5 of
5 dioptrie glazen lens. Er wordt ook een stoffen hoes
meegeleverd om de lens te beschermen tegen stof en
om te voorkomen dat er brandt ontstaat door
ongewenst zonlicht op de lens. De lens met een
afmeting van 17,5 bij 10,8 cm is van de hoogste
kwaliteit, voor de best mogelijke kijkervaring. De
loeplamp is uitgerust met twee halfronde ledmodules.
Deze zijn dimbaar en schakelen zichzelf automatisch
uit na 4 of 9 uur om energie te besparen. De leds
hebben een levensverwachting van 50.000 lichturen,
wat neerkomt op 25 jaar of langer bij normaal gebruik.
Klik hier voor de reguliere variant van de Luxo
loeplamp Wave.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» In 3 stappen dimbaar (100%, 50%, 0%);
» Vergroting: 1,85x (3,5D) en 2,25x (5D);
» Afmeting lens: 17,5 x 10,8 cm (B x L);
» Armlengte: 105 cm;
» Kleur: zwart;
» Materiaal: stalen arm, aluminium kap;
» Snoerlengte: 2 meter;
» Levensduur: 50.000 lichturen;
» Automatische uitschakeling na 4 of 9 uur;
» Levering inclusief tafelklem;
» Handgreep als accessoire leverbaar.

Producteigenschappen
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Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

100012

1.85x

3.5

4000 K

Afmeting

Prijs

17,5 x
10,8 cm

€730,00

(B x L)
17,5 x
100013

2.25x

5

4000 K

10,8 cm

€775,00

(B x L)

Luxo loeplamp KFM ESD

Daylight loeplamp Omega 3.5

Luxo loeplamp KFM ESD is speciaal gemaakt voor de
elektronica-industrie waar elektrostatische ontladingen
fataal kunnen zijn voor elektronische componenten. Hij
is namelijk ontworpen om statische ladingen op een
gecontroleerde manier af te voeren. De loeplamp heeft
een robuuste volledig metalen constructie met een
strak design, een flexibele arm en tevens een
uitstekende lichtopbrengst. De flexibiliteit van de

De Daylight loeplamp Omega 3.5 is een compacte en
lichtgewicht loeplamp. Hij vergroot 2.25x (5 dioptrie)
en beschikt over heldere daglicht ledverlichting met
een kleurtemperatuur van 6000 kelvin. Deze verlichting
bestaat uit 4 helderheidsniveaus en is eenvoudig
dimbaar. De leds zitten rond de gehele lens en bieden
zo het optimale licht om gedetailleerd te kunnen
werken. U kunt de lens afdekken, wanneer u alleen licht

scharnieren tussen lamphoofd en arm maakt exacte
positionering eenvoudig. De veer gebalanceerde arm
zorgt bovendien voor maximale verticale en
horizontale beweging en blijft altijd in de juiste positie
zonder te drijven.

nodig heeft.

Wij leveren de Luxo loeplamp KFM ESD met een 3 of 5

De Daylight loeplamp Omega 3.5 is zeer flexibel van
aard en bevat 2 buigpunten in de arm van de lamp.
Bovendien is de kop roteerbaar. Op deze manier kunt u
de loeplamp op een voor u ideale positie instellen, met
een maximum bereik van 68 cm. De arm van de
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dioptrie glazen lens. Er wordt ook een stoffen hoes
meegeleverd om de lens te beschermen tegen stof en
om te voorkomen dat er brandt ontstaat door
ongewenst zonlicht op de lens. De lens met 12,7 cm
doorsnede is van de hoogste kwaliteit, voor de best
mogelijke kijkervaring. De loeplamp is uitgerust met
twee halfronde ledmodules. Deze zijn dimbaar en
schakelen zichzelf automatisch uit na 4 of 9 uur om
energie te besparen. De leds hebben een
levensverwachting van 50.000 lichturen, wat neerkomt
op 25 jaar of langer bij normaal gebruik. De kwaliteit en
exacte positionering van de leds zorgen voor een
nagenoeg schaduwvrije vergroting en zodoende een
uitstekende kleurweergave. Een handvat is verkrijgbaar
als accessoire om de loep eenvoudiger te kunnen
plaatsen.
Klik hier voor de reguliere variant van de Luxo
loeplamp KFM.

loeplamp is voorzien van een siliconen laag, waardoor
hij makkelijk schoon te houden is. De loeplamp bestaat
uit 2 delen en een tafelklem en kan zodoende efficiënt
opgeborgen worden. Wij leveren hem met een
bijbehorende draagtas met schouderband, zodat u
hem eenvoudig mee kunt nemen.
Specificaties:
» Verlichting: led, 6,5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» In 4 stappen dimbaar;
» Vergroting: 2.25x (5D);
» Diameter lens: 9 cm;
» Armlengte: 68 cm;
» Kleur armatuur: wit/lichtgrijs;
» Afmeting verpakking: 20 x 56 x 8 cm (L x B x H);
» Gewicht: 1,5 kg;
» Levering inclusief draagtas.

Producteigenschappen

Specificaties:
» Verlichting: led, 11 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Dimbaar van 100% naar 1%;
» Vergroting: 1,75x (3D) en 2,25x (5D);
» Doorsnede lens: 12,7 cm;
» Armlengte: 105 cm;
» Kleur: zwart;
» Materiaal: stalen arm, aluminium kap;
» Snoerlengte: 2 meter;
» Levensduur: 50.000 lichturen;
» Automatische uitschakeling na 4 of 9 uur;
» Handgreep als accessoire leverbaar.

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

E25500

6000 K

2.25x

5

9 cm

Lux

Prijs

7000
(op
15
cm)

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Prijs

100911

1.75x

3

4000 K

12,7 cm

€685,00

100912

2.25x

5

4000 K

12,7 cm

€699,00
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Iris loeplamp Kameleon

Luxo loeplamp LFM 1

Iris loeplamp Kameleon is een moderne loeplamp van
hoogwaardige kwaliteit. Hij vergroot 1.75x (3D) en
beschikt over een grote lens van 17 cm doorsnede. De
loeplamp beschikt over hoogwaardige ledverlichting.
Deze is in 4 stappen dimbaar naar 3 verschillende
lichtkleuren, namelijk 2700 K (warm geel), 4000 K
(warm wit) en 5500 K (helder wit). Hierdoor biedt deze
loeplamp u altijd de gewenste verlichting.

Luxo loeplamp LFM. Deze loeplamp beschikt over
hoogwaardige ledverlichting, die dimbaar is op 50%. De
kleurtemperatuur van deze loeplamp is 4000 kelvin,
wat neerkomt op warm wit. De Luxo loeplamp LFM
heeft een eenvoudig armatuur, namelijk met
uitwendige balansveren en handmatig instelbare
schanieren. Daarmee kunnen we u een hoogwaardige
ledlamp aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs.
De metalen lampenkop en circulair geplaatste
ledverlichting geven het product bovendien een
degelijke uitstraling.

De Iris loeplamp Kameleon wordt geleverd met een
kunststof beschermkap, die de glazen lens beschermt
tegen stof en krassen. Bovendien voorkomt deze kap
ongewenste lichtinval die mogelijk voorwerpen onder
de lens in vlam kan zetten. Tevens wordt deze
loeplamp geleverd met stroomvoorziening en een
ruimtebesparende tafelklem. Hiermee kunt u de
loeplamp bevestigen aan uw bureau, tafel of een ander
vlak oppervlak. Het metalen ontwerp van de kop en
arm van de loeplamp is zeer flexibel. Dankzij het
gesloten ontwerp komen uw handen niet klem te zitten
tussen de verschillende onderdelen. Bijpassend
rolstatief afzonderlijk leverbaar.
Overzicht van de 4 niveaus lichtsterkte per
kleurtemperatuur, gemeten op 30 cm afstand:
2700 kelvin: 1130 - 827 - 547 - 269 lux
4000 kelvin: 2200 - 1640 - 1070 - 520 lux
5500 kelvin: 1290 - 875 - 580 - 285 lux
Specificaties:

Deze loeplamp is ook in een vernieuwde variant
verkrijgbaar, in 3D en 5D.
Specificaties:
» Verlichting: led (7 watt);
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Vergroting: 2.25x (5D);
» Diameter: 12,7 cm;
» Armlengte: 100 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

O10022

2.25

5

4000 K

12,7 cm
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» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700 – 4000 – 5500 kelvin;
» In 4 stappen dimbaar;
» Vergroting: 1.75x (3D);
» Lichtsterkte (op 30 cm en bij 4000 kelvin): 2200 lux;
» Diameter: 25 cm. Diameter lens: 17 cm;
» Materiaal lens: glas;
» Afmeting (verpakking): 58,5 x 10,5 x 29,5 cm (L x B x
H);
» Klemdiepte: 7,3 cm;
» Armlengte: 120 cm;
» Snoerlengte: 2 m;
» Gewicht: 3 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lux

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

1.75 x

3

17 cm

€295,00

2200
(op 30
LV4234

2700 - 4000 -

cm en

5500 K

bij
4000
kelvin)
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Daylight Halo tafelloeplamp

Luxo loeplamp Circus

Daylight Halo is een moderne en strak vormgegeven
loeplamp met ledverlichting. De lamp beschikt over
krachtige leds die in drie verschillende lichtstanden
dimbaar zijn (NB: bij de Halo Go is dit twee
lichtstanden). De loeplamp is opvouwbaar en licht in
gewicht en heeft een flexibele arm. Hij is dus ideaal om
te gebruiken op uw bureau of tijdens het uitvoeren van
uw hobby.

De Luxo loeplamp Circus is een modern vormgegeven
en geavanceerde loeplamp. De loeplamp heeft een
grote lens met een diameter van 16 cm. De lens is
bovendien omgeven met een ring van 24 leds.
Daardoor krijgt u optimale en schaduwvrije verlichting.
Deze hoogwaardige verlichting gaat tot wel 50.000
branduren mee en is zodoende erg duurzaam.

Daylight Halo is verkrijgbaar in 2 verschillende
varianten. De eerste variant biedt een vergroting van
2,25x (5D) en wordt geleverd met een inzetlens die de
vergroting kan verhogen tot 4x (12D).
Halo Go is de tweede variant van deze loeplamp. Hij is
draagbaar en werkt op een ingebouwde en oplaadbare
batterij. De Halo Go voorziet u voor minstens acht
aaneengesloten uren van licht. Hij vergroot 2,25x (5D)
en wordt geleverd met een inzetlens die de vergroting
kan verhogen tot 4x (12D).
Tijdelijke actie: u ontvangt nu gratis een bijpassende
beschermhoes bij uw bestelling (zolang de voorraad
strekt).
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Doorsnede lens: 9 cm;
» Vergroting: 2,25x (5D);
» Lux (op 15 cm): 4000;
» Lumen: 315;
» Energieverbruik: 6 Watt;
» Snoerlengte: 2 meter;
» Afmeting: 15 x 15 x 33 cm (L x B x H).

De Luxo loeplamp Circus heeft een aluminium kop.
Vanwege de flexibele zelf-balancerende arm en
scharnierende hals kunt u hem altijd eenvoudig op de
gewenste positie instellen. De loeplamp is verkrijgbaar
in twee verschillende vergrotingen, namelijk 1.85x
(3,5D) en 2.75x (5D).
Specificaties:
» Verlichting: 24 leds, 10 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Armlengte: 100 cm;
» Diameter: 16 cm;
» Gewicht: 4,9 kg en 5,2 kg;
» Kabellengte: 1,6 meter;
» Levering inclusief tafelklem;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

10031

1.85x

3.5

4000 K

10032

2.75x

5

4000 K

Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

E25200

Halo

2.25x

5

9 cm

Lux

Prijs

4000
op 15
cm

€59,99

afstand
4000
E25201

Halo
Go

2.25x

5

9 cm

op 15
cm

€69,99

afstand
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Daylight MAG lamp XL

Schweizer tafelloeplamp

Deze vernieuwde Daylight MAG lamp XL is een modern
en aantrekkelijk slank ontwerp loeplamp. Ideaal dus
om te lezen en te werken aan projecten waarbij details
belangrijk zijn.

Deze Schweizer loeplamp is een robuuste en handige
tafelloeplamp. Hij is namelijk uitgerust met een stevige
tafelvoet en zodoende zeer stabiel. De lamp bevat een
krasbestendige Biconfex-glaslens met 4 dioptrie, die
ook van hoogwaardige kwaliteit is. Deze lens zorgt dus
voor heldere weergaven. Dit wordt bovendien versterkt
door de 48 SMD leds die de lamp rijk is, die alles
optimaal verlichten.

Deze led loeplamp heeft een dimmer met 2
helderheidsniveaus. De grote glazen lens heeft een
diameter van 17,7 cm en 1.75x vergroting (3 dioptrie).
De instelbare arm zorgt ervoor dat u het vergrootglas
precies kunt plaatsen waar het nodig is. Wij leveren de
Daylight MAG lamp XL inclusief tafelklem.
Specificaties:
» Lichtbron: led;
» Lux bij 15 cm: 5300;
» Lichtkleur: 6000 kelvin;
» Energieverbruik: 11,5 watt;
» Dimmer: 2 standen;
» Maximum armlengte: 108 cm;
» Gewicht: 2,9 kg;
» Kabellengte: 2,1 meter;

Vanwege de flexibele zwanenhalsarm kunt u de
Schweizer tafelloeplamp driedimensionaal
positioneren. De lamp is tot slot verkrijgbaar in drie
verschillende lichtkleuren: 2700, 4500 of 6500 kelvin.
Specificaties:
» Verlichting: 48 SMD leds;
» Vergroting: 2x (4 dioptrie);
» Lichtkleur: 2700, 4500 of 6500 kelvin;
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» Lensgrootte: 17,7 cm;
» Vergroting: 1.75x (3 dioptrie);
» Levering inclusief tafelklem;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

» Diameter lens: 12 cm;
» Kleur armatuur: zwart;
» Armlengte: 35 cm;

Producteigenschappen

» Gewicht: 2,45 kg;

Artikelnummer

Vergrotingsfactor

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Lux

Prijs

EN1300

1.75x

3

6000 K

177

5300

€99,99

» Driedimensionaal te positioneren;
» Netsnoer met schakelaar en EU stekker of optionele
EU/US/UK/AU-plug set.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergrotingsfactor

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

298122

2

4

2700 K

€225,00

298142

2

4

4500 K

€225,00

298162

2

4

6500 K

€225,00

Dimmer voor Daylight loeplamp

Waldmann loeplamp Tevisio

Dimmer voor Daylight loeplamp. Met deze LED touch
dimmer kunt u eenvoudig en flikkervrij de helderheid

Deze nieuwe Waldmann loeplamp Tevisio is het eerste
op led gebaseerde product in haar klasse. Deze
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van uw ledverlichting dimmen. De dimmer voor
Daylight loeplamp is voor 12 volt aangepast, zodat u
hem tussen uw Daylight ledloeplamp kunt plaatsen.
Als u het vierkante tussenblokje ingedrukt houdt, kunt
u de helderheid van uw Daylight ledloeplamp naar
wens instellen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

61050

Extra
Informatie
Aangepast
op 12 volt

Prijs

€25,00

loeplamp heeft een verlichtingssterkte van 6.000 lux
en slechts 14 watt verbruik. Deze tafelloeplamp biedt
zowel maximale beweeglijkheid door de nieuwe
knikarmtechnologie, als hoge zichtkwaliteit. Daardoor
ondersteunt de loeplamp de gebruiker optimaal bij
veeleisende visuele taken. De combinatie van
verlichting met een vergrootglas is dan ook de ideale
combinatie om weer te lezen, te handwerken of te
hobbyen.
Deze Waldmann loeplamp Tevisio staat voor een
ergonomisch design. Het zicht door de grote lens is vrij
van vervormingen en het armatuur is bovendien
eenvoudig hanteerbaar. Deze loeplamp heeft gladde
oppervlakken, wat makkelijk is voor een snelle
reiniging. Daarnaast zijn de functies intuïtief
bedienbaar. Een krasvaste glazen loep, robuust
aluminium en metaal vervangend hoogwaardig
kunststof GRIVORY® GVX, garanderen tot slot een
lange levensduur. De hoogwaardige verwerking naar
Waldmann kwaliteitsstandaard laat zich ook zien in de
gesloten bouwvorm met binnenliggende bedradingen.
Specificaties:
» Verlichting: 48 leds, 14 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Verlichting tot 10% traploos dimbaar;
» Diameter: 16 cm;
» Armlengte: 100 cm;
» Lichtregeling door middel van reflector;
» Absoluut krasvrije glazen loep;
» 3D-scharnierkop voor individuele instellingen;
» Touchschakelaar in de armatuurkop voor aan/uit,
dimmen of extra visualisatie-functie;
» Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium en
zwart hoogwaardig kunststof gesatineerde
acrylafscherming;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

112919000-00491786

1.8

3.5

4000K

€630,00

112919001-00499159

1.8

3,5 en 8

4000K

€660,01

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Waldmann loeplamp SNL 319

Waldmann loeplamp Ergonomic

Deze Waldmann loeplamp SNL 319 is een kwalitatief
hoogwaardige loeplamp van Duitse makelij. Dit model
is namelijk uitgerust met een veerontlaste
scharnierarm. In combinatie met een 3Dkogelkopscharnier maakt dit het gemakkelijk bewegen
van de lens mogelijk. De loeplamp is zodoende zeer
licht instelbaar zonder lastig nazwenken. De lampen
hebben bovendien 2 instelbare lichtniveaus. Deze
loeplamp heeft zowel een vergrootglas als verlichting.
De Waldmann loeplamp SNL 319 is daarom de ideale
combinatie om te lezen, te handwerken of te hobbyen.

Deze Waldmann loeplamp Ergonomic geeft een
vertekeningsvrij beeld. De lens is namelijk met een
cera-tec® oppervlaktecoating beschermt tegen
belasting. De lensafdekking zit aan het armatuur vast,
zodat u hem ook kunt gebruiken als antiverblindingskap. Vanwege de T16-lichtbron
technologie kunt u profiteren van een hoge
verlichtingssterkte. De lichtbron biedt ook EVG
hoogfrequente trillingsvrije ringverlichting, waardoor u
egaal licht toegestraald krijgt. Dit is dan ook het ideale
hulpmiddel om weer te lezen, te handwerken of te
hobbyen.

Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Diameter: 16 x 15 cm;
» Armlengte: 83 cm;
» Kleur armatuur: lichtgrijs;
» Lichtbronnen zijn apart inschakelbaar;
» De lens is af te dekken door middel van een losse
kap;

Specificaties:
» Verlichting: led, 22 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Lichtsterkte: 850 lux;
» Diameter: 12 cm;
» Armlengte: 83 cm;
» Kleur armatuur: lichtgrijs;
» Levering inclusief tafelklem;

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer
113 460 000-0

Vergroting
1.75

Dioptrie
3

Kleurtemperatuur
4000K

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

646531000

1.85

3.5

4000K

646531001

2

4

4000K

646531002

2.5

6

4000K

Prijs
€604,95

Prijs
€385,00
€299,00
€385,00
€299,00
€385,00
€299,00

Daylight loeplamp Magnificent

Daylight loeplamp Slimline

Deze Daylight loeplamp Magnificent is ideaal voor uw
hobby’s en om bij te lezen. Als u het staande deel van
de loeplamp verwijdert, krijgt u een handige
bureaulamp. De loeplamp beschikt over hoogwaardige
ledverlichting, in de vorm van 27 energiezuinige leds.
Door de hoge lichtsterkte heeft u ook altijd goed zicht.
De lens is half randloos, waardoor u van dichtbij kunt
werken. De Daylight loeplamp Magnificent beschikt
bovendien over een flexibele zwanenhals, waardoor u

Deze Daylight loeplamp Slimline is een praktische
loeplamp voor de meest uiteenlopende
werkzaamheden. De loep heeft een Daylight ledlamp
en een uiterst smalle lensrand, zodat u meer van uw
object ziet. Deze Daylight loeplamp Slimline beschikt
zowel over een vergrootglas als over verlichting.
Daardoor is het een ideale combinatie om te lezen, te
handwerken of te hobbyen. Inclusief twee lenzen met
13 cm diameter (1.75x en 2.25x) en een sterke

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

het licht precies daar kunt richten waar u het nodig
hebt. De voet van de loeplamp heeft een handige
opbergruimte, waar u kleine voorwerpen in kunt
bewaren.
Specificaties:
» Verlichting: 27 leds, 5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» Lichtsterkte: 1850 lux (op 15 cm);
» Vergroting: 1,75x;
» Diameter: 14,5 cm;
» Armlengte: 85 of 125 cm.

Producteigenschappen

metalen arm.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» Lichtsterkte: 5000 lux (op 20 cm);
» Lichtopbrengst: 756 lumen;
» Kleur armatuur: wit;
» Armlengte: 76 cm;
» Levering standaard met 2 loepglazen;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

Producteigenschappen

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

D25050

1.75

3

6500K

€80,00

Daylight tafelloeplamp

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

Daylight Swan vloerlamp (met
loep)

Deze compacte Daylight tafelloeplamp is uitermate
geschikt om kleine details te kunnen bekijken.

Deze Daylight Swan vloerlamp is geheel vernieuwd en

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Vanwege de combinatie van een vol lichtspectrum
Naturalight lichtbron met de inzetlens, kunt u details
weer extra scherp zien. Bovendien beschikt deze
tafelloeplamp over een extra inzetlens, waardoor uw
zicht versterkt wordt. Met deze tafelloeplamp kunt u
dus comfortabel werken zonder hoofdpijn. Deze
Daylight tafelloeplamp helpt u bij al uw werk en
hobby’s.

geeft nu nog betere verlichting. Allereerst dankzij de
unieke easy-twist lampenkap die 320 graden kan
draaien. Deze vloerlamp is bovendien uitgerust met
een verwijderbare arm met vergrootglas. Daardoor
heeft u steeds goed zicht op uw werk. Deze
multifunctionele lamp, die geschikt is voor lezen en
allerhande hobby’s, beschikt over krachtige Daylight
daglicht ledverlichting.

Specificaties:
» Verlichting: led, 12 watt;
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» Vergroting: 1.75x, vergroting inzetlens 4x;
» Diameter: 9 cm, diameter inzetlens: 2 cm;

Daylight licht is volspectrum licht, wat betekent dat u
geniet van het natuurlijke spectrum van zonlicht.
Zodoende kunt u langdurig comfortabel kijken zonder
vermoeide ogen. Alle Daylight lampen bovendien
gebruiken tot 80% minder energie dan gewone lampen.

» Armlengte: 35 cm;
» Gewicht: 2 kg.

Zo bespaart u stroomkosten en helpt u het milieu. De
Daylight Swan vloerlamp is makkelijk te verplaatsen,
omdat hij een stabiele voet met 6 wielen heeft.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

EN1040

1.75

3

6500K

€56,00

Specificaties:
» Vergroting: 1.75x (3D);
» Verlichting: led, 10 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (op 30 cm): 3300 lux;
» Afmeting: 118 x 78 x 30 cm (L x B x D);
» Inclusief stabiele voet op wieltjes;
» Rotatie: tot 320 graden;
» Kleur armatuur: wit;
» Gewicht: 7 kg;
» Snoerlengte: 2 meter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Prijs

E23031

1.75x

3

6000 K

13 cm

€159,99

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Waldmann ring loeplamp

Tafelklem voor Luxo en Daylight

De Waldmann ring loeplamp is een innovatie van
Waldmann. Het gebruik van zes innovatieve leds in
plaats van een traditionele tl-buis geeft een duidelijke
meerwaarde. 4 maal meer licht per watt en dus ook
een aanzienlijke lager energieverbruik. De leds hebben
een levensduur van minimaal 50.000 branduren. Deze
Waldmann ring loeplamp heeft zowel een vergrootglas
als verlichting. Dit is de ideale combinatie om te lezen,
te handwerken of te hobbyen. De door Waldmann
speciaal ontwikkelde lampafdekking met
geïntegreerde hightech optiek, focust het licht op het
werkvlak. Lichtverlies door verstrooiing wordt zo tot
een minimum beperkt, zodat het licht optimaal benut
kan worden.

Deze tafelklem is geschikt voor alle Luxo en Daylight
loeplampen. Kijk verder op onze website voor het
overzicht daarvan.
» Maximum bereik: 65 mm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

1000-8

Wit

€17,50

De door Waldmann ontwikkelde Soft-Touch-sensor is
geïntegreerd in de lampkop, zodat die gemakkelijk
bereikbaar is voor de hand van de bediener. Al door het
licht aanraken van de sensor schakelt de lamp aan en
uit. Het design van de led-ring is aansprekend en
functioneel. De lampkop neemt slechts een hoogte van
13 mm in. Het gewicht is minimaal dankzij de
kunststof lens van Eschenbach-makelij. Door het
minimale gewicht is het hinderlijke wegzakken van de
loep verleden tijd.
Specificaties:
» Verlichting: led, 6 watt;
» Lichtopbrengst: max. 6000 lux;
» Diameter: 7 cm;
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

» Armlengte: 83 cm;
» Flexibel instelbaar door buigarm;
» 360 graden wentelbare loepkop;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

112885000

2.3

5.3

4000K

€470,00

Tafelvoet voor Waldmann
loeplampen
Deze tafelvoet is geschikt voor vrijwel alle Waldmann
loeplampen en lampen.
» Kleur: lichtgrijs;
» Gewicht: 7 kg.

Daylight insteeklens
Deze kristalheldere Daylight insteeklens heeft een
doorsnede van 12,5 cm en kunt u gebruiken in plaats
van de bestaande lens. Deze insteeklens vergroot
2.25x (5 dioptrie) en is geschikt voor de Daylight
loeplamp Omega 7.

Producteigenschappen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Prijs

190037159

270 x 170

€105,00

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

D62001

2.25

5

125

€36,00

Daylight muurbevestiging

Daylight opzetlens

Deze Daylight muurbevestiging of wandklos kunt u
gebruiken voor alle Daylight en Luxo loeplampen. Kijk
verder op onze site voor de loeplampen die Iris Huys
biedt.

Deze kristalheldere Daylight opzetlens heeft een
diameter van 13 cm. Deze opzetlens vergroot 2.25x (5
dioptrie). Hij is bedoeld om over de bestaande lens
heen te plaatsen. Dit is in een klik gebeurd; u heeft daar
namelijk geen extra hulpmiddelen bij nodig. Deze
opzetlens past op de Daylight loeplamp Deluxe.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

D63001

2.25

5

130

€36,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Artikelnummer

Extra
Informatie

Kleur

Prijs

Wit

€23,00

Geschikt
voor alle
D90578

Daylight en
Luxo
loeplampen

Daylight TL-buis 9 watt (2 pins)
Daylight TL-buis 9 watt biedt u het beste licht om in te
werken. Daylight lampen en TL-buizen garanderen u
namelijk optimale kleurherkenning, geven een
comfortabel licht voor uw ogen en helpen u details en
kleine letters gemakkelijk te zien. Alle Daylight
energiebesparende lampen en TL-buizen hebben een
kleurtemperatuur van 6500 kelvin, zodat u het best
mogelijke, perfect heldere werklicht heeft voor al uw
projecten. U kunt bij ons informeren of ook andere
lichtkleuren in uw lamp mogelijk zijn.

Tafelvoet voor Daylight en Luxo
loeplampen
Tafelvoet, geschikt voor vrijwel alle Daylight en Luxo
loeplampen en lampen. Helpt om de stabiliteit van de
loeplampen te vergroten. U kunt hem op een tafel of
elk ander vlak oppervlak gebruiken. Beschikt over een
anti-kraslaag en anti-sliplaag. De tafelvoet heeft een
afmeting van 30 x 25 x 7,2 cm (L x B x H) en een
gewicht van 9,5 kg. Beschikbaar in wit.

Specificaties:
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Producteigenschappen

» Verlichting: led, 9 watt
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» Lichtopbrengst: 600 lumen;
» 2-pins model.

Producteigenschappen

Artikelnummer

Kleur

E52080

Wit

Afmeting

Gewicht

Prijs

9,5 kg

€89,00

30 x 25 x
7.2 cm (L
x B x H)

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

D13625

6500

9

825

€16,00

Luxo loeplamp Wave

Rolstatief voor loeplamp

Met deze Luxo loeplamp Wave heeft u een prachtige
combinatie van design en techniek. Deze loeplamp is
voorzien van krachtige maar energiezuinige
ledverlichting die bovendien in 3 stappen dimbaar is.
De ledlampen, die zowel links als rechts geplaatst zijn
van de rechthoekige glazen lens (3,5 of 5 dioptrie),
geven een volledige egale verlichting van het
oppervlak. Door de hoogwaardige balansarm en de
scharnieren blijft de lamp ook in elke gewenste positie
staan. De metalen lampkop maakt tenslotte dat deze

Dit rolstatief is een rolstatief met 5 voeten. Dit
rolstatief heeft een uniek design voor een zo optimaal
mogelijke stabiliteit. Doordat de voeten zeer laag
zitten, is het meestal mogelijk om het rolstatief
gedeeltelijk onder een bank of stoel te plaatsen. Het
rolstatief is verkrijgbaar in 2 kleuren en geschikt voor
vrijwel alle Luxo en Daylight en Iris Kameleon
loeplampen en lampen.
Specificaties:
» Hoogte: 72 cm;

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

loeplamp Wave een lange levensduur heeft en
makkelijk te reinigen is.
Klik hier voor de ESD-veilige variant van de Luxo
loeplamp Wave.
Specificaties:
» Verlichting: led, 2 x 6 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Armlengte: 104 cm;
» Diameter: 17,5 x 10,5 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

» Kleur: wit of grijs;
» Gewicht: 8,3 kg;
» Diameter voet: 70 cm;
» Zeer stabiel design rolstatief;
» Gemakkelijk in elkaar te zetten en veilig in gebruik;
» Gemakkelijk verrijdbaar over verschillende
ondergronden.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Extra
Informatie

Doorsnede

Prijs

70

€105,99

70

€105,99

Hoogte:

Producteigenschappen

D53062

Grijs

72 cm,
gewicht:
12 kg

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

10012

1.8

3.5

4000K

€418,00

10013

2.75

5

4000K

Hoogte:
D53060

Wit

€499,00
€465,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

72 cm,
gewicht:
12 kg

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Luxo loeplamp LFM

Luxo loeplamp Magnifique

Luxo loeplamp LFM (vernieuwd) biedt u hoogwaardige
ledverlichting in een modern design. Deze lichtgewicht
loeplamp past in elk interieur en is zeer flexibel, dankzij
de drie schanieren in de arm. U kunt de loeplamp
maximaal horizontaal en verticaal bewegen en
daardoor exact positioneren in de door u gewenste
stand. De glazen lens heeft een diameter van 12,7 cm
en wordt omringd door een ring van leds. Op deze
manier heeft u gelijkwaardige en schaduwvrije
verlichting.

Deze Luxo loeplamp Magnifique is veelzijdig en prettig
in gebruik vanwege de grote rechthoekige lens, die
zonder dikke randen aan het lamphuis hangt. Het
ontbreken van dikke randen zorgt er voor dat u als
gebruiker een goed overzicht heeft van de omgeving,
de werkplek en het vergrootte oppervlak. Deze Luxo
loeplamp Magnifique heeft zowel een vergrootglas als
verlichting. Dit is dus de ideale combinatie om te lezen,
te handwerken of te hobbyen.

Deze Luxo loeplamp LFM (vernieuwd) is een duurzame
keuze. De lamp beschikt over een driestapsdimmer en
een geïntegreerde timer. Hierdoor schakelt de lamp
zichzelf automatisch uit na 4 of 9 uur, om energie te
sparen. De leds in deze loeplamp hebben een
levensduur van 50.000 uur, wat overeenkomt met zo'n
25 jaar.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Vergroting: 1.75x (3D) of 2.25x (5D);
» Diameter lens: 12,7 cm;
» In drie stappen dimbaar (100% - 50% - 0%);
» Armlengte: 105 cm;
» Materiaal: stalen arm, aluminium hals;
» Automatische uitschakeling na 4 of 9 uur;
» Levering inclusief tafelklem en 1,5m kabel;
» Optioneel zijn een tafelvoet en
een rolstatief verkrijgbaar.

Helaas is deze loeplamp niet meer nieuw leverbaar!
(alleen nog enkele showmodellen beschikbaar).
Specificaties:
» Andere lichtkleuren zijn met bijbetaling verkrijgbaar;
» De lens is middels een losse schuifkap af te dekken;
» Armlengte: 104 cm;
» Diameter: 17,5 x 10,8 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

1008-6 demo

2.25

6

4000K

€175,00

1008-3 demo

1.75

3

4000K

€175,00

1008-4 demo

2.0

4

4000K

€175,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

10021

1.75

3

4000 K

12,7 cm

10022

2.25

5

4000 K

12,7 cm

Prijs
€245,00
€206,00
€305,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Luxo loeplamp KFM

Luxo loeplamp LFM 101

Met deze Luxo loeplamp KFM heeft u een prachtige
combinatie van design en techniek. Deze loeplamp
heeft namelijk een 125 mm ronde lens en is voorzien
van semicirculaire-ledverlichting langs de glazen lens
van 3 of 5 dioptrie. Door de hoogwaardige balansarm
en de scharnieren blijft de lamp bovendien in elke
gewenste positie staan. De metalen lampkop geeft
deze loeplamp een lange levensduur. Ook zorgt deze
ervoor dat de loeplamp KFM goed te reinigen is.

Deze loeplamp is vervangen door de Luxo loeplamp
LFM.

Klik hier voor de ESD-veilige variant van de Luxo
loeplamp KFM.
Specificaties:
» Verlichting: led, 9 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Vergroting: 1.75x en 2.25x;
» Armlengte: 115 cm;
» Diameter: 12,5 cm;
» Levering is inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en
een rolstatief verkrijgbaar.

De veelzijdigheid en robuuste constructie van deze
Luxo loeplamp LFM 101 wordt door een grote groep
gebruikers over de hele wereld erkend. Deze loeplamp
combineert namelijk hoge kwaliteitspecificaties met
een functineel design. Daardoor heeft dit product een
lange levensduur. Deze loeplamp heeft zowel een
vergrootglas als verlichting. Dit is dan ook de ideale
combinatie om te lezen, te handwerken of te hobbyen.
De Luxo loeplamp LFM 101 heeft standaard een rond
loepglas. Om de lens zit bovendien een ronde TLverlichting, die zorgt voor een goed gelijkmatig verlicht
werkoppervlak.
Specificaties:
» Verlichting: led, 22 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin, andere lichtkleuren
met bijbetaling verkrijgbaar;
» Vergroting: 1.75x;

Producteigenschappen

» Armlengte: 105 cm;

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

» Diameter: 17,5 cm;

1009

1.75

3

4000K

€359,00

» De lens is middels een klep afsluitbaar;

10091

2.25

5

4000K

€399,49
€399,01

» Levering inclusief tafelklem;

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.
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