PHILIPS
Stolová lampa
Jabiru
antracitová
LED

Spoľahlivé stolové
osvetlenie
Objavte nekonečné možnosti mimoriadne flexibilného stolného LED
svietidla Philips Jabiru. Nastavte si jas presne podľa vlastných predstáv
alebo upravte výšku a vzdialenosť od pracovnej plochy. Svietidlo, ktoré sa
vám dokonale prispôsobí s vynikajúcimi svetelnými vlastnosťami.
Svetelný efekt
• Chladné biele svetlo
Jednoduchá obsluha
• Flexibilné smerové svietidlo
Špičkové svetlo LED
• Energeticky úsporné a s dlhou životnosťou
• Integrovaný svetelný zdroj LED
Ovládanie
• Stmievanie vo viacerých krokoch

66016/93/P3

66016/93/P3

Hlavné prvky
Chladné biele svetlo

Chladné biele svetlo vytvára príjemnú a
útulnú atmosféru.

Flexibilné smerové svietidlo

Svietidlo umožňuje zmeniť
nasmerovanie svetla tak, aby
vyhovovalo vašim potrebám.
Energeticky úsporné
Energeticky úsporné žiarovky Philips
pomáhajú šetriť energiu, výdavky za
elektrinu aj životné prostredie.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: antracitová
• Materiál: syntetický materiál
Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Regulátor intenzity osvetlenia a
vypínač na výrobku: áno
• Vypínač na výrobku: áno
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Domáca
kancelária a študovňa, Obývačka a
spálňa
• Typ: Stolová lampa
• EyeComfort: Nie
Spotreba energie
• Označenie energetickej účinnosti: A
Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 38,6 cm
• Dĺžka: 14 cm
• Netto hmotnosť: 0,441 kg
• Šírka: 32,8 cm
Servis
• Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch:
390 lm
• Napájanie zo siete: Rozsah 100 –
240 V, 50 – 60 Hz
• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno
• LED: áno
• Zabudované LED: Nie
• Energetická trieda pribaleného zdroja
svetla: A
• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou
(žiarovkami) triedy: A+ až E
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 4.5 W
• Kód IP: IP20, ochrana proti
predmetom väčším než 12,5 mm,
žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou
izoláciou

Integrovaný svetelný zdroj LED
Integrovaný LED svetelný zdroj na
vytvorenie dokonalého osvetlenia
vyžaduje menej častú údržbu a
výmenu svetelného zdroja.
Stmievanie vo viacerých krokoch
Intuitívne viacstupňové ovládanie jasu
umožňuje výborne regulovať osvetlenie
a vytvoriť svetelné prostredie, aké
potrebujete.
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Rozmery a hmotnosť balenia
• SAP EAN/UPC – kus: 8718696168370
• EAN/UPC – balenie: 8718696236543
• Výška: 40,8 cm
• Brutto hmotnosť EAN v systéme SAP
(kus): 0,764 kg
• Hmotnosť: 0,764 kg
• Netto hmotnosť: 0,441 kg
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• Výška v systéme SAP (kus): 408,000
mm
• Dĺžka systému SAP (kus): 156,000
mm
• Šírka systému SAP (kus): 156,000 mm
• Šírka: 15,6 cm
• Dĺžka: 15,6 cm
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