PHILIPS
Stolna svjetiljka
Jabiru
bijelo
LED

Pouzdana rasvjeta za
radni stol
Istražite neograničene mogućnosti iznimno fleksibilne LED stolne
svjetiljke Jabiru tvrtke Philips. Namjestite savršeni kut svjetla ili prilagodite
njegovu visinu i udaljenost u svom radnom prostoru. Rasvjeta koja je
dizajnirana kako bi sve učinila za vas uz vrhunsko iskustvo svjetla.
Svjetlosni efekt
• Hladno bijelo svjetlo
Jednostavnost doživljaja
• Fleksibilno višesmjerno svjetlo
Napredno LED svjetlo
• Ušteda energije i dugotrajnost
• Ugrađeni LED svjetlosni izvor
Upravljanje
• Više razina prigušivanja u koracima
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Istaknute znač.
Hladno bijelo svjetlo

Hladno bijelo svjetlo pruža umirujuće i
udobno okruženje.

Fleksibilno višesmjerno svjetlo

Svjetiljka vam omogućuje promjenu
smjera svjetla u skladu s vašim
potrebama.
Energetska učinkovitost
Štedljive Philips žarulje omogućuju
uštedu energije i smanjenje računa za
struju te istodobno pridonose zaštiti
okoliša.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: sintetika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prekidači za prigušivanje i
uključivanje/isključivanje na
proizvodu: Da
• Prekidač za uključivanje/isključivanje
na proizvodu: Da
Razno
• Posebno dizajnirana za: Kućni ured i
radna soba, dnevnu i spavaću sobu
• Vrsta: Stolna svjetiljka
• Ugodno za oči: Ne
Potrošnja energije
• Oznaka energetske učinkovitosti: A
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 38,6 cm
• Dužina: 14 cm
• Neto težina: 0,441 kg
• Širina: 32,8 cm

Servis
• Jamstvo: 5 godina
Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
390 lm
• Mrežno napajanje: Raspon: 100 V 240 V, 50 - 60 Hz
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Da
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Ne
• Energetska klasa priloženog
svjetlosnog izvora: A
• Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa
žaruljama klase: A+ do E
• Broj žarulja: 1
• Snaga žarulje u kompletu: 4.5 W
• IP šifra: IP20, zaštita od predmeta
većih od 12,5 mm, nema zaštite od
vode
• Klasa zaštite: II - dvostruka izolacija

Ugrađeni LED svjetlosni izvor
Integrirani LED svjetlosni izvor za
savršeni svjetlosni ugođaj uz manje
održavanja i zamjena svjetiljki.
Više razina prigušivanja u koracima
Intuitivne postavke upravljanja
svjetlinom na više razina daju vam
vrhunsku kontrolu nad svjetlima radi
stvaranja svjetlosnog uređaja koji vam
treba.
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Dimenzije i masa pakiranja
• SAP EAN/UPC – komad:
8718696168363
• EAN/UPC – kućište: 8718696236536
• Visina: 40,8 cm
• Bruto težina SAP EAN (komad): 0,764
kg

Datum izdavanja:
2019-11-24
Verzija: 0.490

• Masa: 0,764 kg
• Neto težina (komad): 0,441 kg
• Visina SAP (komad): 408,000 mm
• Dužina SAP (komad): 156,000 mm
• Širina SAP (komad): 156,000 mm
• Širina: 15,6 cm
• Dužina: 15,6 cm
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