PHILIPS
Stalo lempa
„GEOMETRY“
balta
LED
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Patikimas stalo
apšvietimas
Tegul ši daili „Philips Geometry“ šviesos diodų stalinė lempa tampa jūsų
mėgstamiausia skaitymo kompanione. Prijunkite šią nuimamą stalinę
lempą prie USB maitinimo šaltinio ir mėgaukitės plačiu apšvietimu bei
sukant nukreipiamu šešėliu. Lempa išsiskiria švelniu ir dailiu dizainu su
silikoniniu kakleliu.
Tvarūs šviesos sprendimai
• Šalta balta šviesa
Ypatingos savybės
• Laisvai sukasi į visas puses
• Turi įjungimo / išjungimo jungiklį
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Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam
• Lengva sumontuoti
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Ypatybės
Šalta balta šviesa

Laisvai sukasi

Turi įjungimo / išjungimo jungiklį

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines
temperatūras, nurodomas kelvinais (K).
Lemputės, kurių vertė kelvinais maža,
skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos
lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė,
šviečia šalta energijos suteikiančia
šviesa. Šis „Philips“ šviestuvas šviečia
šaltai balta šviesa, palaikančia jūsų
energiją.

Galite pasukti „Philips“ šviestuvo
galvutę norima kryptimi, kad
nukreiptumėte šviesą ten, kur jos reikia.

Naudodamiesi į lempą įmontuotu
mygtuku, galite lengvai įjungti ir išjungti
šviesą.
Lengva sumontuoti
Kompaktiški, moduliniai elementai
surenkami per kelias minutes, juos
lengva transportuoti, pernešti ir
sumontuoti.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: Metalas
Papildoma funkcija / priedas
• FFP – nepatogumų nesukelianti
pakuotė: Taip
Kita
• Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir
studijai, svetainei ir miegamajam
• Tipas: Stalo lempa
• EyeComfort: Ne
Energijos sąnaudos
• Energijos efektyvumo etiketė: A+
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 39,6 cm
• Ilgis: 25,3 cm
• Grynas svoris: 0,293 kg
• Plotis: 37,9 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Šviesos šaltinis atitinka tradicinę
lemputę, kurios galia: 2 W
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 180 lm
• Lemputės technologija: LED, Saugi
ypač žema įtampa
• Šviesos spalva: šaltai balta
• Elektros energija: 5 V, 50–60 Hz
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Lempučių skaičius: 1
• Pridėtos lemputės galia vatais: 1.5 W
• Pakaitinės lemputės maksimali galia
vatais: 2.6 W
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo
nuo vandens
• Apsaugos klasė: III - saugi ypač žema
įtampa
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Pakuotės matmenys ir svoris
• SAP EAN / UPC – Vienetas:
8718696163504
• EAN / UPC – Darbai: 8718696232668
• Aukštis: 52 cm
• SAP Grynasis svoris EAN (vieneto):
0,421 kg
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• Svoris: 0,421 kg
• Grynasis svoris (vieneto): 0,293 kg
• SAP aukštis (vieneto): 520,000 mm
• SAP ilgis (vieneto): 49,000 mm
• SAP plotis (vieneto): 49,000 mm
• Plotis: 4,9 cm
• Ilgis: 4,9 cm
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