
OPTIESAFMETINGEN EN UITVOERINGEN KENMERKEN

THE.LAMPION ORIGINAL GROUP

- The. Lampion Original in 3 verschillende maten:

35/50/65  

- The. Lampion Original Colour in 3 verschillende maten:

35/50/65 

 

* Alle producten zijn los verkrijgbaar

- Warm LED Licht

- Spatwaterdicht 

- Geborstelde aluminium rand         

- Top kwaliteit Braziliaans leder handvat                                  

- Oplader meegeleverd maar ook draadloos te gebruiken

- Ook geschikt als design bloempot (binnen)

- The Lampion Original 35 25 x 25 x 43 cm        
- The Lampion Original 50   33 x 33 x 57 cm         
- The Lampion Original 65         42 x 42 x 70 cm         



THE. LAMPION ORIGINAL GROUP

THE. LAMPION ORIGINAL 35 THE. LAMPION ORIGINAL 50 THE. LAMPION ORIGINAL 65

- Ruimte voor koelen van maximaal 1 wijnfles ( diameter 12 cm)
- 5W full range bluetooth speaker 
- Ingebouwde batterij voor 6,5 uur continue muziek en licht of 13 uur alleen 
licht

- Ruimte voor koelen van maximaal 1 wijnfles ( diameter 15 cm)
- 8W full range bluetooth speaker 
- Ingebouwde batterij voor 6 uur continue muziek en licht of 10 uur alleen 
licht

- Ruimte voor koelen van maximaal 2 wijnfles ( diameter 20cm)
- 10W full range bluetooth speaker 
- Ingebouwde batterij voor 6,5 uur continue muziek en licht of 12 uur alleen 
licht



THE. LAMPION ORIGINAL GROUP



OPTIESAFMETINGEN EN UITVOERINGEN KENMERKEN

THE.LAMPION COLOR GROUP

- The. Lampion Original in 3 verschillende maten:

35/50/65  

- The. Lampion Original Colour in 3 verschillende maten:

35/50/65 

* Alle producten zijn los verkrijgbaar

- Multicolor licht: op de maat van de muziek, fade modus of single kleur

- SYNC funtie: mogelijk tot het koppelen van meerdere lampionnen voor 

licht en geluid

- Spatwaterdicht

- Geborstelde aluminium rand         

- Top kwaliteit Braziliaans leder handvat     

- Oplader meegeleverd maar ook draadloos te gebruiken 

- Inclusief afstandsbediening voor licht en volume                             

- Ook geschikt als design bloempot (binnen)

- The Lampion color 35 25 x 25 x 43 cm        
- The Lampion color 50   33 x 33 x 57 cm         
- The Lampion color 65    42 x 42 x 70 cm         



THE. LAMPION COLOR 35 THE. LAMPION COLOR 50 THE. LAMPION COLOR 65

- Ruimte voor koelen van maximaal 1 wijnfles ( diameter 12 cm)
- 5W full range bluetooth speaker 
- Ingebouwde batterij voor 4 uur continue muziek en licht of 6 uur alleen licht

- Ruimte voor koelen van maximaal 1 wijnfles ( diameter 15 cm)
- 8W full range bluetooth speaker 
- Ingebouwde batterij voor 4 uur continue muziek en licht of 6 uur alleen 
licht

- Ruimte voor koelen van maximaal 2 wijnfles ( diameter 20cm)
- 10W full range bluetooth speaker 
- Ingebouwde batterij voor 5 uur continue muziek en licht of 8 uur alleen 
licht

THE.LAMPION COLOR GROUP



THE. LAMPION COLOR GROUP


