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Usaldusväärne laualamp
Laske siledal Philips Geometry LED-laualambil olla oma lemmik
lugemiskaaslane. Ühendage see eemaldatav laualamp USB-toiteallikasse
ja nautige pehmest šikist silikoonist kaarja varre ja pööratava lambivarjuga
valgustist rikkalikku valgustust.
Säästlikud valgustuslahendused
• Külm valge valgus
Eriomadused
• Vabalt keeratav ükskõik millises suunas
• Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel
Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud
• Lihtne kokku panna
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Esiletõstetud tooted
Külm valge valgus

Vabalt keeratav

Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel

Lampidel võib olla erinevaid
värvitemperatuure, mille mõõtühikuks
on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga
lambid heidavad sooja õdusamat
valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini
kraadiga lambid heidavad külma ja
ergutavamat valgust. See Philipsi lamp
annab külma valget valgust, et
tunneksite end energilisena.

Philipsi valgustitel saate valgusti pea
pöörata soovitud suunas ja valgustada
täpselt vajalikku kohta.

Lambile paigaldatud silmatorkamatu
nupu abil saate valgust hõlpsasti sisse
ja välja lülitada.
Lihtne kokku panna
Kompaktsed moodulelemendid saab
kokku panna mõne minutiga, neid on
lihtne transportida, kanda ja
paigaldada.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: metall
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• FFP – Frustration Free Pack: Jah
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Kodukontor ja kabinet, Elu- ja
magamistuba
• Tüüp: Laualamp
• EyeComfort: Ei
Võimsustarve
• Energy Efficiency Label: A+
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 39,6 cm
• Pikkus: 25,3 cm
• Kaal pakendita: 0,293 kg
• Laius: 37,9 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 h
• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 2 W
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
180 lm
• Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu
ülimadalpinge
• Valguse värv: külm valge
• Toiteallikas: 5 V, 50–60 Hz
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 1.5 W
• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 2.6 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: III - turvaline, eriti madal
pinge
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Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk:
8718696163504
• EAN/UPC – karp: 8718696232668
• Kõrgus: 52 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 0,421 kg
• Kaal: 0,421 kg

Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.352

• Netomass (tükk): 0,293 kg
• SAP kõrgus (tükk): 520,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 49,000 mm
• SAP laius (tükk): 49,000 mm
• Laius: 4,9 cm
• Pikkus: 4,9 cm
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