INNOVATIEVE LED-LICHTBOL
MET CENTRALE SMARTPHONE APP BEDIENING
DYDELL.com staat voor Dynamic Design Led Lights en
is een online consumenten community met webwinkel
die designlampen verkoopt waarin de kwalitatief hoogwaardige energiezuinige LED-lichtbol is geïntegreerd.
Alle designlampen van Dydell.com kunnen centraal worden
bediend met de Smartphone App. Deze App maakt het mogelijk
om één of meerdere lampen per halve bol aan te sturen, zoals
het instellen van warm wit en gekleurd licht, het aanmaken van
een favorieten-kleurenlijst of het dimmen van de boven- of
onderkant van de LED-bol. Daarnaast biedt de App inzage in
het energieverbruik en geeft het toegang tot kleurlichttherapie,
thema-kleuren en een lichtmanagement-module. De App
wordt continu uitgebreid en voorzien van de allernieuwste en
spraakmakende licht-functionaliteiten en sfeerkleuren.
De LED-lichtbol kan ook perfect bediend worden aan het snoer
van de lamp met een mooi vormgegeven control-unit.
Een prachtig en stijlvolle lichtbron van deze tijd, waardoor
uw armaturen in een geheel nieuw licht komen te staan!

the next generation of LED-Light Experience

ÉÉN LED LICHTBOL
VOOR VERSCHILLENDE DESIGNS
WAT BIEDT HET LED LICHTCONCEPT?

PRIJSINDICATIE
INCL DYDELL LED-BOL

RONTONTON 50
STA-LAMP
ADVIESPRIJS € 1205,HANGLAMP
ADVIESPRIJS € 1250,-

RONTONTON 75
STA-LAMP
ADVIESPRIJS € 1320,HANGLAMP
ADVIESPRIJS € 1375,-

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.DYDELL.COM

- Een kwalitatief hoogwaardige lichtbron die eenvoudig geïntegreerd kan worden in (bestaande)
designarmaturen en voldoet aan de Europese
regelgeving van duurzaamheid en energiebesparing.
- Een LED-lichtbol die een mooi, krachtig, sfeervol
en stabiel warm wit lichtbeeld geeft die in een
fractie van een seconde op volle sterkte brandt
en probleemloos kan worden gedimd van 100%
tot 1%, zonder dat deze gaat knipperen.
- Met de Premium- en de Ultimate-lichtbol kunnen alle gewenste sferen worden gecreëerd.
- Een energiezuinige LED-lichtbol die maximaal 25
Watt energie verbruikt bij een lichtopbrengst die
vergelijkbaar is met een traditionele gloeilamp
van 100 Watt. Daarnaast is er geen vervuilend
kwik verwerkt in de LED-bol, zoals dat bij spaarlampen wel het geval is.

- Een duurzame LED-bol met een uniek
warmteafvoersysteem en juiste organisatie van
de warmtehuishouding (LED Life Time Protector)
waardoor de levensduur op kan lopen tot maar
liefst 30 jaar
- Centrale bediening via een exclusieve smartphone App. Deze App wordt bovendien continu
uitgebreid en voorzien van de allernieuwste
functionaliteiten. Iedere LED-lichtbol kan ook
aan het snoer bediend worden met de mooi
vormgegeven control-unit.
- Waardevermeerdering van uw (bestaande)
armatuur door diverse lichtfunctionaliteiten
zoals het opslaan van voorkeursinstellingen in
sfeerkleuren, kleurentherapie, energieverbruik
en lichtmanagement.
- Stimuleer uw verkoop en wordt onderdeel van
Dydell.com.

SPECIFICATIES LED-LICHTBOL - Afmeting: 14 x 14 x 14 CM - Energieconsumptie: 0,5-25 Watt - Lichthoeveelheid:
850-1605 Lumen - Aansluitgegevens: AC100-240 Volt 50-60 Hz - Dimbaar: traploos van 1-100% - Kleurweergave
echtheid: Ra 80 - Kleurtemperatuur: 2700K (warm wit) - Gekleurd licht: optioneel - Led Life Time Protector: Ja

