PHILIPS
Masa lambası
Jabiru
beyaz
LED

Güvenilir masa
aydınlatması
Ultra esnek Philips Jabiru LED masa ışığıyla sınırsız olanakları keşfedin.
Parlaklığınızın açısını mükemmele ayarlayın veya çalışma alanınızda
yükseklik ve mesafeyi ayarlayın. Üstün ışık deneyimiyle sizin için her şeyi
yapmak için tasarlanmış aydınlatma.
Işık etkisi
• Soğuk beyaz ışık
Kullanımı Kolay
• Esnek, yönlendirilebilir ışık
Gelişmiş LED ışıklandırma
• Enerji tasarruflu ve uzun ömürlü
• Entegre LED ışık kaynağı
Kontrol
• Çok düzeyli adımlarla kısma
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Özellikler
Soğuk beyaz ışık

Esnek, yönlendirilebilir ışık

Entegre LED ışık kaynağı
Daha az bakım ve lamba değişimiyle
mükemmel ışık ortamı için entegre LED
ışık kaynağı.
Çok düzeyli adımlarla kısma
Sezgisel çok düzeyli parlaklık kontrol
ayarları, ışıklarınız üzerinde, ihtiyacınız
olan ışık ortamını yaratmanız için size
büyük bir kontrol sağlar.

Soğuk beyaz ışık, rahatlatıcı ve samimi
bir ortam sunar.

Aydınlatma armatürü, ışığınızın yönünü
ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak şekilde
değiştirmenize izin verir.
Enerji tasarruflu
Philips enerji tasarruflu ampuller, sizin
adınıza çevreyi korurken enerji
tüketimini düşürür ve elektrik
faturalarından tasarruf etmenize
yardımcı olur.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Karartıcı ve ürün üzerinde açma/
kapama düğmesi: Evet
• Ürün üzerinde açma/kapama
düğmesi: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Çalışma Odası, Oturma Odası ve
Yatak Odası
• Tip: Masa lambası
• GözRahatlığı: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: A
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 38,6 cm
• Uzunluk: 14 cm
• Net ağırlık: 0,441 kg
• Genişlik: 32,8 cm

Servis
• Garanti: 5 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 390
lm
• Şebeke elektriği: 100 V - 240 V Aralığı,
50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: A
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A+ - E
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
4.5 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı
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Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718696168363
• EAN/UPC - Muhafaza:
8718696236536
• Yükseklik: 40,8 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,764 kg

Yayın tarihi: 2019-10-06
Sürüm: 0.489

• Ağırlık: 0,764 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,441 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 408,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 156,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 156,000 mm
• Genişlik: 15,6 cm
• Uzunluk: 15,6 cm
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