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Lampjes en buizen

LED-lampen met E14-ﬁtting
LED-lampen met E14-ﬁtting. Zeer energie eﬃcient dankzij het
lage energieverbruik en de hoge lichtopbrengst. Deze ledlampen
hebben een levensduur van minimaal 25.000 en maximaal 50.000
branduren. Bij een normaal gebruik van 6 uur per dag gaan deze
lampen dus ongeveer 13 jaar mee. Wij bieden deze LED-lampen
met E14-ﬁtting aan in verschillende lichtkleuren:
• 3000K - warm wit licht;
• 4000K - helder wit licht;
• 6400K - daglicht wit.
Deze LED-lampen met E14-ﬁtting zijn tevens beschikbaar in 3
verschillende wattages.
Kleurtemperatuur
3000-k
4000-k
6400-k
3000-k
4000-k
6400-k
3000-k
6400-k

Watt
3
3
3
6
6
6
9
9

Lumen
240
240
240
480
480
480
720
720

Artikelnummer
176204
186616
176211
003790
191344
003806
175542
175535

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€
€
€
€
€
€
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www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Lampjes en buizen
TRIO ledlamp Weisstone E27
TRIO ledlamp Weisstone E27 uit de serie Rainbow is een
duurzame lichtbron. Hij beschikt namelijk over hoogwaardige
SMD-ledverlichting met een levensduur van 25.000 uur. Middels
de geïntegreerde dimmer kan deze lamp traploos gedimd worden.
De lichtkleur is ook traploos instelbaar van 2200-6500 kelvin.
Dankzij een handige geheugenfunctie gaat de lamp aan in
dezelfde instelling waarin u hem had uitgeschakeld. Dit product
beschikt over RGBW-kleurenwisselaar en WiZ smart techniek.
Deze WiZ-technologie biedt totale ﬂexibiliteit met 64.000 tinten
wit en 16 miljoen kleuren en vooraf ingestelde welzijnsmodi.
Daarmee kunt u de ideale lichttemperatuur en lichtintensiteit
instellen voor uw bezigheden. De WiZ-techniek biedt zodoende
handige instellingen voor verlichting, die u afzonderlijk kunt
beheren en programmeren. Met deze slimme lichtregeling kunt u
dus de gewenste sfeer creëren voor elke gelegenheid, via de app,
spraakbesturing, afstandsbedieining of gewoon middels de
wandschakelaar. U kunt de lampen met elkaar schakelen, maar u
kunt ze ook los bedienen. Deze TRIO ledlamp Weisstone E27
wordt geleverd inclusief afstandsbediening. In deze serie
Weisstone lampen zijn ook een E14 en GU10 lichtbron
verkrijgbaar.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tL018NJPae0[/embed]
Speciﬁcaties: » Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin; »
Lichtopbrengst: 806 lumen; » Met WiZ smart techniek; » Hoogte
lamp: 11 cm; » Diameter lamp: 6 cm; » Watt: 11,5; » Levensduur:
25.000 uur; » Materiaal: kunststof.
Kleurtemperatuur
2200-6500-k

Watt Lumen
115
806

Artikelnummer
TRIO987-88

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
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Lampjes en buizen
TRIO ledlamp Weisstone E14
TRIO ledlamp Weisstone E14 uit de serie Rainbow is een
duurzame lichtbron. Hij beschikt namelijk over hoogwaardige
SMD-ledverlichting met een levensduur van 25.000 uur. Dankzij
de geïntegreerde dimmer kan deze lamp traploos gedimd worden.
De lichtkleur is ook traploos instelbaar. Dankzij een handige
geheugenfunctie gaat de lamp aan in dezelfde instelling waarin u
hem had uitgeschakeld. Dit product beschikt over RGBWkleurenwisselaar en WiZ smart techniek. Deze WiZ-technologie
biedt totale ﬂexibiliteit met 64.000 tinten wit en 16 miljoen
kleuren en vooraf ingestelde welzijnsmodi. Daarmee kunt u de
ideale lichttemperatuur en lichtintensiteit instellen voor uw
bezigheden. De WiZ-techniek biedt zodoende handige instellingen
voor verlichting, die u afzonderlijk kunt beheren en
programmeren. Met deze slimme lichtregeling kunt u dus de
gewenste sfeer creëren voor elke gelegenheid, via de app,
spraakbesturing, afstandsbedieining of gewoon middels de
wandschakelaar. U kunt de lampen met elkaar schakelen, maar u
kunt ze ook los bedienen. De TRIO ledlamp Weisstone E14 wordt
geleverd inclusief afstandsbediening. In deze serie Weisstone
lampen zijn ook een E27 en GU10 lichtbron verkrijgbaar.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tL018NJPae0[/embed]
Speciﬁcaties: » Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin; »
Lichtopbrengst: 470 lumen; » Met WiZ smart techniek; » Hoogte
lamp: 10 cm; » Diameter lamp: 5 cm; » Watt: 7,5; » Levensduur:
25.000 uur; » Materiaal: kunststof.
Kleurtemperatuur
2200-6500-k

Watt Lumen
75
470

Artikelnummer
TRIO983-88

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
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Lampjes en buizen
TRIO ledlamp Weisstone GU10
TRIO ledlamp Weisstone GU10 uit de serie Rainbow is een
duurzame lichtbron. Hij beschikt namelijk over hoogwaardige
SMD-ledverlichting met een levensduur van 25.000 uur. Dankzij
de geïntegreerde dimmer kan deze lamp traploos gedimd worden.
De lichtkleur is ook traploos instelbaar van 2200-6500 kelvin.
Dankzij een handige geheugenfunctie gaat de lamp aan in
dezelfde instelling waarin u hem had uitgeschakeld. Dit product
beschikt over RGBW-kleurenwisselaar en WiZ smart techniek.
Deze WiZ-technologie biedt totale ﬂexibiliteit met 64.000 tinten
wit en 16 miljoen kleuren en vooraf ingestelde welzijnsmodi.
Daarmee kunt u de ideale lichttemperatuur en lichtintensiteit
instellen voor uw bezigheden. De WiZ-techniek biedt zodoende
handige instellingen voor verlichting, die u afzonderlijk kunt
beheren en programmeren. Met deze slimme lichtregeling kunt u
dus de gewenste sfeer creëren voor elke gelegenheid, via de app,
spraakbesturing, afstandsbedieining of gewoon middels de
wandschakelaar. U kunt de lampen met elkaar schakelen, maar u
kunt ze ook los bedienen. Deze lichtbronnen passen in vrijwel elk
armatuur met een GU10-ﬁtting. Let er wel op dat deze GU10lichtbron iets hoger is in formaat, waardoor het niet in ieder
armatuur past. Deze TRIO ledlamp Weisstone GU10 wordt
geleverd inclusief afstandsbediening. In deze serie Weisstone
lampen zijn ook een E14 en E27 lichtbron verkrijgbaar.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tL018NJPae0[/embed]
Speciﬁcaties: » Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin; »
Lichtopbrengst: 360 lumen; » Met WiZ smart techniek; » Hoogte
lamp: 7 cm; » Diameter lamp: 5 cm; » Watt: 6,5; » Levensduur:
25.000 uur; » Materiaal: kunststof.
Kleurtemperatuur
2200-6500-k

Watt Lumen
65
360

Artikelnummer
TRIO956-88

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
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Lampjes en buizen
LED-lampen met E27-ﬁtting
LED-lampen met E27-ﬁtting. Zeer energie eﬃcient dankzij het
lage energieverbruik en de hoge lichtopbrengst. Deze ledlampen
hebben een levensduur van minimaal 25.000 en maximaal 50.000
branduren. Bij een normaal gebruik van 6 uur per dag gaan deze
lampen dus ongeveer 13 jaar mee. Wij bieden deze LED-lampen
met E27-ﬁtting aan in verschillende lichtkleuren:
• 3000K - warm wit licht;
• 4000K - helder wit licht;
• 6400K - daglicht wit.
Deze LED-lampen met E27-ﬁtting zijn tevens beschikbaar in 5
verschillende wattages.
Kleurtemperatuur
3000-k
4000-k
6500-k
3000-k
4000-k
6500-k
3000-k
4000-k
6500-k
3000-k
4000-k
6500-k
3000-k
4000-k
6500-k
6500-k
6500-k

Lumen
240
240
240
480
480
480
720
720
720
1020
1020
1020
1200
1200
1200
1521
1800

Watt
3
3
3
6
6
6
9
9
9
12
12
12
15
15
15
15
18

Artikelnummer
175924
186654
175917
003813
568570
175696
191238
191245
186517
177850
191191
177867
743923-10
186531
175818
D15500
D15800

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Lampjes en buizen

Daylight TL-ring voor loeplamp
Daylight TL-ring voor loeplamp. Let op: Kies bij het bestellen voor
de juiste TL ring bij de juiste loeplamp. De 28 watt lamp is
bedoeld voor de Daylight loeplamp Ultra Slim. De 22 watt lamp is
bedoeld voor de Daylight loeplamp Slimline.

Daylight TL-buis 11 watt (2-pins)
Daylight TL-buis 11 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. Speciﬁcaties: » Verlichting: led, 11 watt »
Kleurtemperatuur: 6500 kelvin; » Lichtopbrengst: 900 lumen; » 2pins model.
Kleurtemperatuur
6500

Watt
11

Lumen
900

Artikelnummer
D13622

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
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Lampjes en buizen
Daylight TL-buis 14 watt
Daylight TL-buis 14 watt. Het beste licht om in te werken is
Daylight daglicht! Daylight lampen en TL-buizen garanderen u
namelijk optimale kleurherkenning. Bovendien geven ze een
comfortabel licht voor uw ogen en helpen u details en kleine
letters gemakkelijk te zien. Alle Daylight energiebesparende
lampen en TL-buizen geven 6500° kelvin zodat u het best
mogelijke, perfect heldere werklicht heeft voor al uw projecten. U
kunt bij ons informeren of andere lichtkleuren in uw lamp mogelijk
zijn. Speciﬁcaties: » Verlichting: led, 14 watt; »
Kleurtemperatuur: 6500 kelvin (helder wit); » Lichtopbrengst: 850
lumen.
Kleurtemperatuur
6500

Watt
14

Lumen
840

Artikelnummer
12623

Prijs
€

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

Watt Lumen
9
825

Artikelnummer
D13625

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€

