PHILIPS
Asztali lámpa
Jabiru
fehér
LED

Megbízható asztali
világítás
Fedezze fel a korlátlan lehetőségeket a páratlanul rugalmas Philips Jabiru
LED asztali lámpával! Állítsa be munkájához a tökéletes fényerőt,
magasságot és távolságot. Egy lámpa, amely kiváló világítási
adottságainak köszönhetően szinte Ön helyett végzi el a munkát.
Fényhatás
• Hideg fehér fény
Egyszerűen használható
• Rugalmas irányított fény
Korszerű LED-jelzőfény
• Energiatakarékos és hosszú élettartamú
• Integrált LED-es fényforrás
Vezérlőelem
• Többszintű fényerő-szabályozás
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Fénypontok
Hideg fehér fény

A hideg fehér fény megnyugtató,
hangulatos környezetet biztosít.

Rugalmas irányított fény

A lámpatest lehetővé teszi a fénysugár
irányának állítását, az aktuális igények
szerint.
Energiatakarékos
A Philips energiatakarékos lámpák
segítenek az energiatakarékosságban,
a villanyszámla végösszege
alacsonyabb lesz, és a
környezetvédelemhez is
hozzájárulhatunk.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Fényerő-szabályozó, és be-/
kikapcsolóval ellátott termék: Igen
• Ki-/bekapcsolóval ellátott termék:
Igen
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Otthoni iroda és dolgozószoba,
Nappali és hálószoba
• Típus: Asztali lámpa
• EyeComfort: Nem
Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A
A termék méretei és tömege
• Magasság: 38,6 cm
• Hosszúság: 14 cm
• Nettó tömeg: 0,441 kg
• Szélesség: 32,8 cm

Szerviz
• Jótállás: 5 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A lámpa teljes fényárama: 390 lm
• Hálózati tápellátás: Intervallum: 100 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
• LED: Igen
• Beépített LED: Nem
• A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: A
• A lámpa a következő energiaosztályú
izzóval/izzókkal kompatibilis:: A+ - E
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 4.5 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű

Integrált LED-es fényforrás
Az integrált LED-es fényforrás
tökéletes fényviszonyokat teremt
kevesebb karbantartás és ritkább
izzócsere mellett.
Többszintű fényerő-szabályozás
Az intuitív, többszintű fényerőszabályozás kivételesen szabad
mozgásteret nyújt, hogy megteremtse
maga körül a kívánt hangulatot.
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Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696168363
• Nettó tömeg: 0,441 kg
• Bruttó tömeg: 0,764 kg
• Magasság: 408,000 mm
• Hosszúság: 156,000 mm
• Szélesség: 156,000 mm
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696168363
• Anyagszám (12NC): 915005635501
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696236536
• Magasság: 40,8 cm
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• SAP bruttó tömeg (darabonként):
0,764 kg
• Tömeg: 0,764 kg
• Nettó tömeg: 0,441 kg
• SAP magasság (darabonként):
408,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 156,000
mm
• SAP szélesség (darabonként):
156,000 mm
• Szélesség: 15,6 cm
• Hosszúság: 15,6 cm
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