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PRODUCT KENMERKEN 
 
Groeien met plant verlichting 
Laat je kruiden en planten groeien en opbloeien met de HortiPower Bloomer 2. Deze speciaal ontworpen 
plant verlichting ondersteunt de groei en ontwikkeling voor bladgroenten, kruiden, bessen, bloemen en 
decoratieve planten. Het verspreid het juiste licht waar planten zich fijn bij voelen. Het licht spectrum, 
lichtsterkte en andere lichteigenschappen zijn optimaal voor gezonde en gelukkige planten. Het licht is wit 
met een zachte roze tint. 
 
Past bij jou in huis 
Elk interieur is uniek. Gebruik een armatuur dat jij wilt met een universele E27 fitting. De Bloomer 2 is zeer 
eenvoudig te installeren, indraaien en klaar. Je hebt geen gereedschap of kabels nodig.  
 
Duurzaam en het hele jaar rond 
Het bespaart tot wel 50% stroom vergeleken met spaarlampen of gloeilampen. Met licht wat de 
fotosynthese van planten stimuleert is het houden van planten nog makkelijker. Ook in de winter en op 
donkere plekken breng jij planten tot leven met deze groeiverlichting.  
 
Planten 
Kruiden:   Tuinkers, Tijm, Bieslook, Basilicum 
Zaailingen:   Tomaat, Paprika, Komkommer (let op: deze moet je hierna verplaatsen naar de kas 
of    moestuin) 
Bladgroenten:   Sla, Boerenkool, Snijbiet 
Planten en bloemen:  Vetplanten, Orchidee, Anthurium, Monstera, Philodendron, Varens 
Fruit:    Aardbei, Framboos, Bosbes 
   en nog veel meer 
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SPECIFICATIES 
 

Spanningsingang AC 100-240V 

Stroomverbruik 9W 

Plantgerichte lichtopbrengst 19 μmol 

Micromol @ 20 cm 63 μmol/m2/s 

Lumen 750lm 

Kleur Wit met een zachtroze tint, 4500K 

CRI 80+ 

Beschermingsgraad IP20 

Levensduur 25.000 uren L70@25ºC 

Fitting A21 vorm, E27 basis 

Afmeting L 133mm x D 70mm 

Gewicht 0.127 Kg/lamp 

Dimbaarheid Niet-dimbaar, direct aan (standaard) 
Optioneel: dimbaar met gangbare LED dimmers 

 
BESTEL INFORMATIE 

 

Barcode (duo verpakking = twee stuks in één doos) 8 719327 422427 

EPREL F 

Duo verpakking afmeting L 115mm x W 70mm x H 135mm 

Duo verpakking gewicht 0.288 Kgs/set (2 lampen) 
0.315 Kgs/set met omdoosje (2 lampen) 
0.613 Kgs/set met omdoosje (4 lampen)  

Omdoos  L 48cm * B 30cm * H 28.5cm (32 sets/64 lampen) 
Netto gewicht 8.24KG/ omdoos, Bruto gewicht 
10.58KG/ omdoos 

 
AFBEELDING 
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SPECTRUM 
Dit spectrum stimuleert plantengroei en ontwikkeling. Het stimuleert fotosynthese en ook de wortelvorming 
van planten, waardoor ze beter voeding kunnen opnemen en groeien. Dit spectrum is ontworpen met 
Lightscripts™ van de HortiPower Nurser 1 (uit 64.000 combinaties die mogelijk zijn met Nurser 1). Het is 
gevalideerd met wetenschappers en veel enthousiaste gebruikers. 
 

                   
 
INSTALLATIE 

 
Installeer de lamp dicht bij de planten, zonder dat de bladeren de lamp raken.  
Ben je op zoek naar een groter kweek-oppervlak of installatie in een CC-kar of stelling? Vraag dan naar de 
HortiPower Nurser 3.  

 
Deze lamp is geschikt voor een armatuur met een E27 fitting. En dit is niet geschikt voor een armatuur met 
een E14 fitting (kaarslamp)  
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GARANTIE 
2 jaar. Garantievoorwaarden en Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing. 
 
PRODUCT NORMERINGEN 
Dit product voldoet aan de eisen van EcoDesign, RoHS, CE 
 
Bedankt voor uw interesse in HortiPower. Voor vragen en feedback kunt u ons het beste bereiken via 
info@hortipower.com of @hortipower op sociale media. We helpen u graag.  
 

  


