
Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie op  
het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.

Koophulp

Ingebouwde keukenverlichting

Goede functionele verlichting
Verlichting is belangrijk in alle keukens, zowel voor de veiligheid als het uitzicht. 
Goede, gelijkmatige verlichting over het hele werkblad maakt koken veiliger, makkelijker en 
leuker. Spots, kast- en ladeverlichting helpt je niet alleen te vinden 
wat je zoekt, ze geven je keuken ook een decoratieve toets.

Conventionele of geconnecteerde slimme verlichting van IKEA?
Bij IKEA hebben we vijf series geïntegreerde keukenverlichting: MITTLED, STÖMLINJE, 
IRSTA, SLAGSIDA en SKYDRAG. De MITTLED serie biedt drie functies: werkbladverlichting, 
ladeverlichting en spots. De STRÖMLINJE serie heeft een smal ontwerp en is makkelijk te 
installeren. De IRSTA serie is een moderne en zeer dunne ledverlichting die de volledige 
onderzijde van de bovenkast bedekt en zo een gelijkmatig licht verspreidt over het hele 
werkblad. SLAGSIDA is ontworpen voor de KNOXHULT keuken en SKYDRAG voor ENHET. Voeg 
de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om de verlichting te dimmen, en de sfeer aan te passen aan 
om het even welke gelegenheid. Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om je keukenverlichting 
te controleren vanuit de IKEA Home Smart-app, en dat op verschillende manieren en in 
combinatie met andere slimme verlichting in jouw woning.
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Nieuwe keuken plannen of je oude opfrissen?

Goede functionele verlichting maakt een keuken af. Daarom is 
het een goed idee om rekening te houden met de verlichting 
wanneer je je keuken plant en koopt. Ze is dan makkelijker 
te installeren en dat bespaart je heel wat tijd en moeite. Wat 
als je nu gewoon de verlichting in je bestaande keuken wilt 
verbeteren? Maak je geen zorgen, daar kunnen we je ook bij 
helpen. Vergeet niet dat alle keukens verschillend zijn - plan dus 
volgens jouw behoeften!

Beslis eerst waar je je keuken wilt verlichten. Kies dan welke 
verlichting het best bij jou en je keuken past. Bepaal eerst welke 
werkbladverlichting je voorkeur geniet en voeg daar dan spots, 
kast- en ladeverlichting aan toe.
 
Ontdek hieronder ons aanbod:

Plan je combinatie

Werkbladverlichting Spots en kastverlichting Ladeverlichting

Bij IKEA hebben we vijf series 
geïntegreerde verlichting - MITTLED, 
STÖRMLINJE, IRSTA, SLAGSIDA en 
SKYDRAG. Alle series bieden taak-, sfeer- 
en dimbare verlichting. Je bespaart 
natuurlijk ook energie, want ze gebruiken 
ledlampen die tot 85% minder energie 
verbruiken en tot 20 keer langer meegaan 
dan gloeilampen.

Spots zijn een decoratieve en functionele 
oplossing voor bovenkasten en 
vitrinedeuren. Zo zie je makkelijk wat er in 
je kasten zit en is de hele keuken tegelijk 
mooi verlicht.

Kastverlichting is makkelijk te kiezen, 
want we bieden twee verschillende stijlen 
aan die zowel bij moderne als traditionele 
interieurs passen.

De MITTLED ladeverlichting gaat aan en 
uit wanneer je je lades opent en sluit. Jouw 
keukengerei ontsnapt niet meer aan jouw 
verlichte blik!

GEBRUIK: MITTLED, STRÖMLINJE, IRSTA, 
SLAGSIDA AND SKYDRAG.

GEBRUIK: MITTLED, URSHULT, LINDSHULT. GEBRUIK: MITTLED.
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MITTLED werkbladverlichting

Hoe bouwen

De MITTLED werkbladverlichting kan je makkelijk zelf installeren. 
Je vindt alle onderdelen en accessoires in de onderstaande lijst.

Beslis eerst hoeveel MITTLED lichtlijsten je nodig hebt.

 • Voeg daarbij de de juiste TRÅDFRI ledtransformator:  
10W of 30W. Je kan tot 10 TRÅDFRI ledtransformators 
aansluiten per installatie met het halflange verbindingssnoer. 
Meer informatie over de drivers vind je op pagina 10.

 • En vergeet ook het aansluitsnoer niet. Dit snoer stop je in 
het stopcontact en is vereist om draadloos je verlichting te 
controleren met de TRÅDFRI driver.

 • Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om de aangesloten 
TRÅDFRI verlichting te kunnen bedienen in de IKEA Home 
Smart app en dat op verschillende manieren en in combinatie 
met andere TRÅDFRI verlichting in jouw woning.

 • Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting te 
dimmen. Koppel de dimmer met de transformator(s) en alle 
lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

 • Als je dat wil, kan je het systeem aanvullen met andere 
producten, zoals MITTLED spots, lade- en kastverlichting.

Basisonderdelen

MITTLED led-werkbladverlichting TRÅDFRI ledtransformator VÅGDAL aansluitsnoer TRÅDFRI draadloze dimmer

Lengte: 20, 30, 40, 60 en 80 cm.
Kleur: wit en aluminium.

Vermogen: 10W/30W. Lengte: 3,5 m Kleur: wit.

Installatie accessoires

TRÅDFRI verbindingshub

In dit voorbeeld:

MITTLED led-werkbladverlichting, 80 cm (7,5W) 503.596.33 39,99 1 st.
MITTLED led-werkbladverlichting, 60 cm (5,5W) 803.596.17 34,99 1 st.
MITTLED led-werkbladverlichting 40 cm (4W) 403.535.37 29,99 1 st.
TRÅDFRI ledtransformator 30W 603.426.56 30,- 1 st.
VÅGDAL aansluitsnoer 704.636.00 5,99 1 st.
TRÅDFRI draadloze dimmer 704.085.95 6,- 1 st.

Combinatie voor MITTLED
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STRÖMLINJE led-werkbladverlichting

Hoe bouwen

STRÖMLINJE ledverlichting voor werkbladen kan je makkelijk zelf installeren.  
Aangezien de lichtbalken rechtstreeks aangesloten zijn op de 2 kleine fittings, zijn er minder snoeren nodig.

• Wanneer je jouw systeem begint op te bouwen, moet je eerst 
even stilstaan bij de breedte van je kasten. Bijvoorbeeld voor 
een 80 cm brede kast heb je 2 lichtbalken nodig die elk 40 cm 
breed zijn.

• Voeg de juiste TRÅDFRI ledtransformator toe: 10W of 30W. 
Meer informatie over de drivers vind je op pagina 10.

• Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om de aangesloten 
TRÅDFRI verlichting te kunnen bedienen in de TRÅDFRI 
app, en dat op verschillende manieren en in combinatie met 
andere TRÅDFRI verlichting in jouw woning.

• Je kan tot 10 TRÅDFRI ledtransformators aansluiten per 
installatie met het halflange verbindingssnoer.

• En vergeet ook het ANSLUTA aansluitsnoer niet.
• Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting 

te dimmen. Koppel de dimmer met de driver(s) en alle 
lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

• Als je dat wil, kan je het systeem aanvullen met andere 
producten, zoals spots, lade- en kastverlichting.

Basisonderdelen

STRÖMLINJE led-werkbladverlichting TRÅDFRI ledtransformator FÖRNIMMA aansluitsnoer TRÅDFRI draadloze dimmer

Lengte: 20, 40 en 60 cm.
Kleur: wit.

Vermogen: 10W/30W. Lengte: 3,5 m. Kleur: wit.

Installatie accessoires

FÖRNIMMA verbindingssnoer TRÅDFRI verbindingshub

Lengte: 0,7 m of 2 m.

Combinatie

In dit voorbeeld:

STRÖMLINJE led-werkbladverlichting 60 cm (8W) 003.430.41 60,- 1 st.
STRÖMLINJE led-werkbladverlichting 40 cm (5W) 803.430.42 40,- 3 st.
TRÅDFRI ledtransformator 30W 603.426.56 30,- 1 st.
FÖRNIMMA aansluitsnoer 504.468.81 5,- 1 st.

TRÅDFRI draadloze dimmer 704.085.95 6,- 1 st.
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IRSTA led-werkbladverlichting

Hoe bouwen

• Kies eerst het aantal IRSTA ledmontagebalken dat je 
nodig hebt. Aangezien ze de volledige onderzijde van de 
wandkasten bedekken, maak je een keuze op basis van het 
formaat van de kasten. Makkelijker kan niet!

• Voeg daarbij de juiste TRÅDFRI ledtransformator:  
10W of 30W. Meer informatie over de drivers vind je op 
pagina 10.

• Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om de aangesloten 
TRÅDFRI verlichting te kunnen bedienen in de TRÅDFRI 
app, en dat op verschillende manieren en in combinatie met 
andere TRÅDFRI verlichting in jouw woning.

• Je kan tot 10 TRÅDFRI ledtransformators aansluiten per 
installatie met het halflange verbindingssnoer.

• En vergeet ook het aansluitsnoer niet.
• Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting te 

dimmen. Koppel de dimmer met de transformator(s) en alle 
lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

• Als je dat wil, kan je het systeem aanvullen met andere 
producten, zoals spots, lade- en kastverlichting.

Basisonderdelen

IRSTA led-werkbladverlichting TRÅDFRI ledtransformator FÖRNIMMA aansluitsnoer TRÅDFRI draadloze dimmer

Lengte: 40, 60 en 80 cm.
Kleur: opaalwit, decoratieve strip in 
aluminium.

Vermogen: 10W/30W. Lengte: 3,5 m. Kleur: wit.

Installatie accessoires

 

FÖRNIMMA verbindingssnoer TRÅDFRI verbindingshub

Lengte: 0,7 m of 2 m.

In dit voorbeeld:

IRSTA led-werkbladverlichting 80 cm (8,5W) 404.069.51 60,- 1 st.
IRSTA led-werkbladverlichting 60 cm (7W) 204.069.47 50,- 1 st.
IRSTA led-werkbladverlichting 40 cm (4,5W) 104.069.43 40,- 1 st.
TRÅDFRI ledtransformator 30W 603.426.56 30,- 1 st.
FÖRNIMMA aansluitsnoer 504.468.81 5,- 1 st.
TRÅDFRI draadloze dimmer 704.085.95 6,- 1 st.

Combinatie
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SKYDRAG led-werkbladverlichtingstrip

Hoe bouwen

SKYDRAG ledverlichting voor werkbladen kan je makkelijk zelf installeren.

• Wanneer je jouw systeem begint op te bouwen, moet je 
eerst even stilstaan bij de breedte van je kasten. Bv. voor een 
80 cm brede kast heb je een SKYDRAG lichtlijst van 80 cm 
nodig.

• Kies het aantal SKYDRAG lichtlijsten dat je nodig hebt.
• Voeg de juiste TRÅDFRI ledtransformator toe: 10W of 30W. 

Meer informatie over de drivers vind je op pagina 10.
• Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om de aangesloten 

TRÅDFRI verlichting te kunnen bedienen in de TRÅDFRI 
app, en dat op verschillende manieren en in combinatie met 
andere TRÅDFRI verlichting in jouw woning.

• Je kan tot 10 TRÅDFRI ledtransformators aansluiten per 
installatie met het halflange verbindingssnoer.

• En vergeet ook het aansluitsnoer niet.
• Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting 

te dimmen. Koppel de dimmer met de driver(s) en alle 
lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

Basisonderdelen

SKYDRAG ledverlichting voor werkbladen TRÅDFRI ledtransformator FÖRNIMMA aansluitsnoer TRÅDFRI draadloze dimmer

Lengte: 40, 60 en 80 cm.
Kleur: wit en antraciet.

Vermogen: 10W/30W. Lengte: 3,5 m. Kleur: wit.

Installatie accessoires

FÖRNIMMA verbindingssnoer TRÅDFRI verbindingshub

Lengte: 0,7 m of 2 m.

Combinatie

In dit voorbeeld:

SKYDRAG led-werkbladverlichting 80 cm (7,7W) 104.395.90 19,99 1 st.
SKYDRAG led-werkbladverlichting 60 cm (5,6W) 304.395.89 14,99 1 st.
SKYDRAG led-werkbladverlichting 40 cm (3,6W) 504.395.88 9,99 1 st.

TRÅDFRI draadloze dimmer 704.085.95 6,- 1 st.

TRÅDFRI ledtransformator 30W 603.426.56 30,- 1 st.

FÖRNIMMA aansluitsnoer 504.468.81 5,- 1 st.
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Spots en kastverlichting

Kies eerst alle onderdelen die je nodig hebt.

 • Voeg daarbij de de juiste TRÅDFRI ledtransformator:  
10W of 30W. Meer informatie over de drivers vind je op 
pagina 10.

 • Je kan tot 10 TRÅDFRI ledtransformators aansluiten per 
installatie met het halflange verbindingssnoer.

 • En vergeet ook het aansluitsnoer niet.
 • Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting te 

dimmen. Koppel de dimmer met de transformator(s) en alle 
lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

Basisonderdelen

    
of

     

MITTLED spots of kastverlichting* TRÅDFRI ledtransformator VÅGDAL aansluitsnoer TRÅDFRI draadloze dimmer

Diameter, ronde spot: 8,3 cm.
Kleur: wit, aluminium en zwart.

Vermogen: 10W/30W. Lengte: 3,5 m. Kleur: wit.

*  Je kan ook URSHULT en LINDSHULT gebruiken. Voor afmetingen, zie ‘Alle onderdelen en prijzen’.

Installatie accessoires

TRÅDFRI verbindingshub

Hoe bouwen

Met MITTLED, SKYDRAG en IRSTA
Je moet een TRÅDFRI ledtransformator en een aansluitsnoer 
toevoegen. Als je meer dan één transformator gebruikt, voeg 
dan één verbindingssnoer (halflang) toe.

Met STRÖMLINJE
Je moet een TRÅDFRI ledtransformator en een aansluitsnoer 
toevoegen. Aangezien de verlichtingselementen rechtstreeks 
aangesloten zijn, zijn er minder snoeren nodig.

Hoe de MITTLED spot verbinden met andere geïntegreerde verlichting
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Ladeverlichting

Kies eerst alle onderdelen die je nodig hebt.

 • Voeg de ANSLUTA led-driver met snoer, 19W toe. 
 • Je kant tot 6 verlichtingselementen verbinden met de led-

driver, zolang de totale wattage de 19W niet overschrijdt.

 • Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting te 
dimmen. Koppel de dimmer met de transformator(s) en alle 
lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

Basisonderdelen

MITTLED ledlichtlijst voor lades ANSLUTA led-driver met snoer

Lengte: 36, 56 en 76 cm. 
Perfect voor METOD kasten van 40, 60 of 
80 cm met lades.

Vermogen: 19W.

Hoe bouwen

Hoe installeren

Koop een aparte ANSLUTA 19W ledtransformator voor je ladeverlichting. 
Dat is makkelijker te installeren.
Koppel de transformator voor ladeverlichting niet met andere 
keukenverlichting om te voorkomen dat die de ladeverlichting 
uitschakelt.



Zo kies je een ledtransformator

1. 10W, 3 aansluitingen. 

2. 30W, 9 aansluitingen.

Er zijn twee TRÅDFRI ledtransformators. Kies op basis van 
hoeveel verlichtingselementen je wil aansluiten. Je kant tot 
3 verlichtingselementen aan de ledtransformator van 10W, zolang 
de totale wattage van de oplossing de 10W niet overschrijdt. 
Op de transformator van 30W kan je wel 9 verschillende 
verlichtingselementen aansluiten, max. wattage 30W. Je kan tot 10  
transformators aansluiten op één installatiesnoer. Flikkerende lichten 
zijn een teken dat de maximale wattage van de ledtransformator 
wordt overschreden. 

Als je meer dan 1 led-driver wil gebruiken, synchroniseer dan elke 
led-driver met de TRÅDFRI afstandsbediening of TRÅDFRI draadloze 
dimmer zodat je de hele combinatie tegelijk kan dimmen. Maak 
je keukenverlichting slim door de TRÅDFRI verbindingshub toe te 
voegen. Met de verbindingshub kan je je verlichting bedienen vanuit 
de IKEA Home Smart-app en samen met je andere TRÅDFRI verlichting 
een bepaalde sfeer creëren. Ook kan je de verlichting controleren 
via je spraakassistent (bijvoorbeeld Amazon Alexa, Apple HomeKit of 
Google Home).

Als je je keukenverlichting wil verbinden met IKEA Home Smart



Alle onderdelen en prijzen
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MITTLED led-werkbladverlichting. 

20 cm. 2W
Aluminium 904.570.52 14,99
Wit 104.570.89 14,99
30 cm. 3W
Aluminium 104.570.51 19,99
Wit 404.570.97 19,99
40 cm. 4W
Aluminium 504.354.01 29,99
Wit 403.535.37 29,99
60 cm. 5W
Aluminium 704.354.00 34,99
Wit 803.596.17 34,99
80 cm. 7W
Aluminium 304.354.02 39,99
Wit 503.596.33 39,99

STRÖMLINJE led-werkbladverlichting, 20 cm.  
IKEA. Model L1603 STRÖMLINJE. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++  
tot A. Te completeren met een TRÅDFRI ledtransformator 
en een FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. 3W.
Wit 903.339.95 20,-

STRÖMLINJE led-werkbladverlichting, 40 cm.  
IKEA. Model L1604 STRÖMLINJE. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++  
tot A. Te completeren met een TRÅDFRI ledtransformator 
en een FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. 5W.
Wit 803.430.42 40,-

STRÖMLINJE led-werkbladverlichting, 60 cm.  
IKEA. Model L1605 STRÖMLINJE. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++  
tot A. Te completeren met een TRÅDFRI ledtransformator 
en een FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. 8W.
Wit 003.430.41 60,-

IRSTA led-werkbladverlichting 40 cm.  
IKEA. Model L 1714 IRSTA. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++ tot A.  
Te completeren met de TRÅDFRI ledtransformator en het 
FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. 4,5W.

Opaalwit 104.069.43 40,-

IRSTA led-werkbladverlichting 60 cm.  
IKEA. Model L1715 IRSTA. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++ tot A.  
Te completeren met een TRÅDFRI ledtransformator en een 
FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. 7W.

Opaalwit 204.069.47 50,-

IRSTA led-werkbladverlichting 80 cm.  
IKEA. Model L1716 IRSTA. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++ tot A.  
Te completeren met de TRÅDFRI ledtransformator en het 
FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. 8,5W.

Opaalwit 404.069.51 60,-

SKYDRAG led-werkbladverlichting 40 cm. 3,6W.

Wit 504.395.88 9,99
Antraciet 904.396.28 9,99

SKYDRAG led-werkbladverlichting 60 cm. 5,6W.

Wit 304.395.89 14,99
Antraciet 304.396.12 14,99

SKYDRAG led-werkbladverlichting 80 cm. 7,7W.

Wit 104.395.90 19,99

SLAGSIDA led-werkbladverlichting werd ontworpen 
voor de KNOXHULT keuken en helpt je een functionele 
werkruimte te creëren. Makkelijk zelf te installeren met een 
aangesloten stekker en dimbaar in twee stappen dankzij de 
aanraaksensor.
Wit 40 cm, 5,3W. 804.000.61 14,99
Wit 60 cm, 6,6W. 003.428.57 19,99

MITTLED led-spot 8.3 cm. IKEA. 2,2W.

Wit 304.353.98 9,99
Aluminiumkleur 104.353.99 9,99
Zwart 604.721.34 9,99

MITTLED led-strip voor lade. Wit. IKEA. 

2W
Aluminium 904.570.52 14,99
Wit 104.570.89 14,99
3W
Aluminium 104.570.51 19,99

LINDSHULT led-kastverlichting.  
Verspreidt gericht licht; goed om kleinere zones 
te verlichten. Te completeren met de TRÅDFRI 
ledtransformator en het FÖRNIMMA aansluitsnoer, 
apart verkocht. Geïntegreerde ledlichtbron. IKEA. Model 
L1304 LINDSHULT. In deze armatuur zitten ingebouwde 
ledlampen uit energieklasse A++ tot A. De lampen  
kunnen niet vervangen worden. 2W.
Vernikkeld 102.604.36 19,99

URSHULT led-kastverlichting.  
Verspreidt gericht licht; goed om kleinere zones 
te verlichten. Te completeren met de TRÅDFRI 
ledtransformator en het FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart 
verkocht. IKEA. Model L1305 URSHULT. In deze armatuur 
zitten ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++ tot A. 
De lampen kunnen niet vervangen worden. 2W.
Vernikkeld 302.604.02 19,99



Alle onderdelen en prijzen

TRÅDFRI ledtransformator voor draadloze bediening.  
Grijs. Te completeren met het FÖRNIMMA aansluitsnoer, 
apart verkocht. Kan worden gebruikt met de TRÅDFRI 
draadloze dimmer en de TRÅDFRI verbindingshub. Je kan 
tot 10 TRÅDFRI ledtransformators aansluiten per installatie 
met het halflange verbindingssnoer.
10W 503.561.87 20,-
30W 603.426.56 30,-

TRÅDFRI draadloze dimmer. 
Je kan je verlichting draadloos dimmen en ze makkelijk aan 
je activiteiten aanpassen. Inclusief batterij die minstens 
2 jaar meegaat.
Wit 704.085.95 6,-

TRÅDFRI verbindingshub.  
Met de TRÅDFRI verbindingshub en app kan je 
elke lichtbron individueel bedienen, verschillende 
lichtinstellingen creëren en ze bedienen met de 
afstandsbediening of de TRÅDFRI app.  
Je hebt de verbindingshub TRÅDFRI nodig om de TRÅDFRI 
app te kunnen gebruiken. Download de app gratis via 
Google Play of de App Store.
Om de verbindingshub te gebruiken heb je een 
internetverbinding nodig. Gebruik de meegeleverde 
ethernetkabel om de hub aan te sluiten op je router.
Wit 403.378.06 29,99

FÖRNIMMA aansluitsnoer, 3,5 m.  
Aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Gebruik de 
schakelaar om ze allemaal tegelijk aan- en uit 
te zetten.

Wit 504.468.81 5,-

FÖRNIMMA verbindingssnoer, 0,7 m.  
Kan worden gebruikt om TRÅDFRI ledtransformators 
recht streeks aan te sluiten, bv. als verbinding tussen twee 
rijen bovenkasten, met één enkel aansluitpunt op het 
elektriciteitsnet.

Wit 903.947.00 3,-

FÖRNIMMA verbindingssnoer 2 m.  
Kan worden gebruikt om TRÅDFRI ledtransformators recht-
streeks aan te sluiten, bv. om de ruimte te overbruggen die 
de afzuigkap inneemt, met één enkel aansluitpunt 
op het elektriciteitsnet.

Wit 303.946.99 5,-

VÅGDAL aansluitsnoer, 3,5 m. Met dit snoer kan je tot 
10 lampen in serie aansluiten op het stroomnet – en ze 
allemaal op hetzelfde moment aandoen, uitdoen en 
dimmen met de TRÅDFRI draadloze dimmer. 

Wit 704.636.00 5,99

ANSLUTA led-driver met snoer, 19W. Je kan alle 
gekoppelde lichtbronnen met één schakelaar aan- en 
uitschakelen.

Wit 804.058.41 10,-
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