PHILIPS
Bordslampa
Jabiru
vit
LED

Pålitlig
skrivbordsbelysning
Utforska obegränsade möjligheter med superflexibla Philips Jabiru LEDskrivbordslampa. Vinkla ditt ljus till perfektion eller justera höjd och
avstånd på din arbetsyta. Belysning utformad för alla din behov, med en
fantastiskt ljusupplevelse.
Ljuseffekt
• Kalltvitt ljus
Enkel att uppleva
• Flexibelt riktat ljus
Avancerad LED-teknologi
• Energieffektiv och längre livslängd
• Integrerad LED-ljuskälla
Styrning
• Dimring i flera steg
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Funktioner
Kalltvitt ljus

Flexibelt riktat ljus

Integrerad LED-ljuskälla
Integrerad LED-ljuskälla för perfekt
ljusatmosfär, med mindre underhåll
och färre lampbyten.
Dimring i flera steg
Intuitiv styrning av ljusstyrkan i flera
nivåer ger dig större kontroll över din
belysning så att du kan skapa exakt
den stämning du vill ha.

Kallvitt ljus skapar en lugn och mysig
miljö.

Armatur som tillåter dig att ändra
ljusets riktning efter behov.
Energieffektiv
Philips lågenergilampor hjälper dig att
spara energi och sänker elräkningarna
medan du gör vad du kan för miljön.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: syntet
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Dimmer och strömbrytare på
produkten: Ja
• Produkt med strömbrytare: Ja
Övrigt
• Särskilt utformad för: Kontors- och
arbetsrum, Vardagsrum och sovrum
• Typ: Bordslampa
• EyeComfort: Nej
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A
Produktens mått och vikt
• Höjd: 38,6 cm
• Längd: 14 cm
• Nettovikt: 0,441 kg
• Bredd: 32,8 cm
Service
• Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Totalt ljusflöde för armatur: 390 lm
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Ja
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Nej
• Energiklass för medföljande ljuskälla:
A
• Armaturen kan användas med
ljuskällor i klass: A+ till E
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa:
4.5 W
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
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Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696168363
• EAN/UPC - Hölje: 8718696236536
• Höjd: 40,8 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,764 kg
• Vikt: 0,764 kg
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• Nettovikt (per del): 0,441 kg
• SAP-höjd (per del): 408,000 mm
• SAP-längd (per del): 156,000 mm
• SAP-bredd (per del): 156,000 mm
• Bredd: 15,6 cm
• Längd: 15,6 cm
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