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Pouzdana rasvjeta za
radni stol
Neka elegantna Philipsova LED svjetiljka za radni stol Geometry postane
vaš najdraži partner za čitanje. Priključite ovu odvojivu svjetiljku za radni
stol na USB izvor napajanja i uživajte u bogatoj rasvjeti uz sjenilo koje se
može okretati, u elegantnom mekom silikonskom dizajnu s dugim vratom.
Održiva rasvjetna rješenja
• Hladno bijelo svjetlo
Posebne značajke
• Slobodno se okreće u svim smjerovima
• Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu
Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu
• Jednostavno sastavljanje
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Istaknute znač.
Hladno bijelo svjetlo

pruža hladno bijelo svjetlo koje vas
održava punima energije.
Slobodno okretanje

Svjetlo može imati različite
temperature boje, izražene u
jedinicama koje se zovu Kelvin (K).
Svjetiljke s niskom vrijednošću u
jedinicama Kelvin proizvode toplo,
ugodno svjetlo, dok one s višim
vrijednostima u jedinicama Kelvin
proizvode hladno svjetlo koje potiče na
aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips

Možete okretati glavu rasvjetnog tijela
tvrtke Philips u željenom smjeru kako
biste svjetlo usmjerili tamo gdje je
potrebno.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
na proizvodu

Zahvaljujući prekidaču diskretno
smještenom na svjetiljci lako možete
uključivati i isključivati svjetlo.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: metal
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• FFP – Frustration Free Pack: Da
Razno
• Posebno dizajnirana za: Kućni ured i
radna soba, dnevnu i spavaću sobu
• Vrsta: Stolna svjetiljka
• Ugodno za oči: Ne

Potrošnja energije
• Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 39,6 cm
• Dužina: 25,3 cm
• Neto težina: 0,293 kg
• Širina: 37,9 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina

Jednostavno sastavljanje
Kompaktni, modularni elementi mogu
se složiti u roku od nekoliko minuta, a
lako se transportiraju, prenose i
montiraju.
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Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Svjetlosni izvor ekvivalentan
tradicionalnoj žarulji od: 2 W
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
180 lm
• Tehnologija žarulje: LED, Izuzetno
nizak napon
• Boja svjetla: hladna bijela
• Mrežno napajanje: 5 V, 50 - 60 Hz
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Broj žarulja: 1
• Snaga žarulje u kompletu: 1.5 W
• Maksimalna snaga zamjenske žarulje:
2.6 W
• IP šifra: IP20, zaštita od predmeta
većih od 12,5 mm, nema zaštite od
vode

Datum izdavanja:
2019-08-02
Verzija: 0.389

• Klasa zaštite: III - siguran izuzetno
niski napon
Dimenzije i masa pakiranja
• SAP EAN/UPC – komad:
8718696163504
• EAN/UPC – kućište: 8718696232668
• Visina: 52 cm
• Bruto težina SAP EAN (komad): 0,421
kg
• Masa: 0,421 kg
• Neto težina (komad): 0,293 kg
• Visina SAP (komad): 520,000 mm
• Dužina SAP (komad): 49,000 mm
• Širina SAP (komad): 49,000 mm
• Širina: 4,9 cm
• Dužina: 4,9 cm
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