PHILIPS
Candeeiro de mesa
Jabiru
antracit
LED

Iluminação de secretária
fiável
Explore um mundo de possibilidades com o candeeiro de secretária
Philips Jabiru LED. Obtenha o ângulo de iluminação perfeito ou ajuste a
altura e a distância no seu espaço de trabalho. Uma iluminação
concebida para dar o máximo por si e que lhe proporciona uma
experiência de iluminação soberba.
Efeito de luz
• Luz branca fria
Fácil de experimentar
• Luz direcional flexível
Luz LED avançada
• Energia eficiente e mais duradoura
• Fonte de luz LED integrada
controlo
• Regulação de vários níveis
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Destaques
Luz branca fria

Luz branca fria para um ambiente
confortável e aconchegante.

Luz direcional flexível

A luminária permite-lhe mudar a
direção da luz para satisfazer as suas
necessidades.
Energeticamente eficiente
As lâmpadas economizadoras de
energia da Philips ajudam a conservar
energia e a poupar nas contas de
eletricidade, enquanto dá o seu
contributo pelo ambiente.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: antracit
• Material: sintético
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Interruptores de regulação da
intensidade da luz e para ligar/
desligar no artigo: Sim
• Interruptor para ligar/desligar no
artigo: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Escritório, Sala de estar e quarto
• Tipo: Candeeiro de mesa
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A
Dimensões e peso do produto
• Altura: 38,6 cm
• Comprimento: 14 cm
• Peso líquido: 0,441 kg
• Largura: 32,8 cm

Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
390 lm
• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: A
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A+ a E
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo

Fonte de luz LED integrada
Fonte de luz LED integrada para a luz
ambiente perfeita com menos
manutenção e substituição de
lâmpadas.
Regulação de vários níveis
A definição de controlo de brilho de
vários níveis proporciona-lhe maior
controlo da iluminação para criar a luz
ambiente de que precisa.
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Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696168370
• EAN/UPC – Caixa: 8718696236543
• Altura: 40,8 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 0,764 kg
• Peso: 0,764 kg

Data de publicação:
2019-11-26
Versão: 0.507

• Peso líquido (peça): 0,441 kg
• Altura SAP (peça): 408,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 156,000
mm
• Largura SAP (peça): 156,000 mm
• Largura: 15,6 cm
• Comprimento: 15,6 cm
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