PHILIPS
Galda lampa
Jabiru
antracīta
LED

Uzticams galda
apgaismojums
Izpētiet neierobežotas iespējas ar īpaši elastīgu Philips Jabiru LED galda
lampu. Pilnvērtīgi regulējiet spilgtuma leņķi, pielāgojiet augstumu un
attālumu jūsu darba vietā. Gaismeklis, kas atvieglos jūsu darbu,
piedāvājot izcilu apgaismojumu.
Gaismas efekts
• Vēsa balta gaisma
Viegli piedzīvot
• Elastīga virzāma gaisma
Uzlabots LED apgaismojums
• Energoefektīvs un ilgtspējīgs
• Iebūvēts LED gaismas avots
Vadība
• Vairāku līmeņu aptumšošana
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Izceltie produkti
Vēsa balta gaisma

Vēsi balta gaisma nodrošina mierinošu
un ērtu vidi.

Elastīga virzāma gaisma

Gaismeklis ļauj mainīt gaismas virzienu,
lai tas atbilstu jūsu vajadzībām.
Energoefektīvs
Philips enerģiju taupošās spuldzes
palīdz taupīt enerģiju un samazināt
elektroenerģijas rēķinus, tajā pašā laikā
palīdzot apkārtējai videi.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: antracīta
• Materiāls: Sintētisks audums
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Reostats un ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis uz produkta: Jā
• Iesl./izsl. slēdzis uz produkta: Jā
Dažādi
• Radīts tieši: Māju birojs un studija,
Dzīvojamā istaba un guļamistaba
• Tips: Galda lampa
• Acu komforts: Nē
Enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes marķējums: A
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 38,6 cm
• Garums: 14 cm
• Neto svars: 0,441 kg
• Platums: 32,8 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 390 lm
• Elektrotīkla strāva: Diapazons 100 V 240 V, 50–60 Hz
• Aptumšojams gaismeklis: Jā
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Nē
• Iekļautā gaismas avota enerģijas
klase: A
• Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm,
kuru klase ir: A+ līdz E
• Spuldžu skaits: 1
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4.5
W
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija

Iebūvēts LED gaismas avots
Iebūvēts LED gaismas avots ideālai
apkārtējai gaismai ar mazākām
uzturēšanas prasībām un retākām
spuldžu maiņām.
Vairāku līmeņu aptumšošana
Intuitīvās vairāku līmeņu spilgtuma
vadības iestatījums ļauj jums kontrolēt
apgaismojumu un radīt jums vēlamo
apkārtējās gaismas noskaņu.
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Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696168370
• Neto svars: 0,441 kg
• Bruto svars: 0,764 kg
• Augstums: 408,000 mm
• Garums: 156,000 mm
• Platums: 156,000 mm
• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696168370
• Materiāla numurs (12NC):
915005635601

Izlaides datums:
2020-02-22
Versija: 0.577

• EAN/UPC — korpuss: 8718696236543
• Augstums: 40,8 cm
• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,764 kg
• Svars: 0,764 kg
• Neto svars: 0,441 kg
• SAP augstums (1 gab.): 408,000 mm
• SAP garums (1 gab.): 156,000 mm
• SAP platums (1 gab.): 156,000 mm
• Platums: 15,6 cm
• Garums: 15,6 cm
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