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LED
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Iluminação de secretária
fiável
Deixe o elegante candeeiro de secretária LED Geometry da Philips ser o
seu companheiro de leitura favorita. Ligue este candeeiro desmontável à
sua fonte de alimentação USB e desfrute de ampla iluminação com a sua
sombra rotativa, num elegante design de pescoço de cisne de silicone
macio.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Luz branca fria
Características especiais
• Roda livremente em qualquer direcção
• Interruptor para ligar/desligar no artigo

66046/31/16
Desenhado para a sua sala de estar e quarto
• Fácil de montar
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Destaques
Luz branca fria

luz branca fria para manter a sua
energia.
Roda livremente

A luz pode ter diferentes temperaturas
da cor, indicadas em unidades
designadas Kelvins (K). As lâmpadas
com um baixo valor de Kelvins
produzem uma luz suave e mais
aconchegante, enquanto as lâmpadas
com um valor mais alto de Kelvins
produzem uma luz fria e mais
energética. Esta luz da Philips oferece

Pode orientar o candeeiro Philips na
direcção desejada e levar a luz para
onde esta é necessária.
Interruptor para ligar/desligar no
artigo

Com o interruptor integrado no
candeeiro de forma discreta, pode ligar
e desligar a luz facilmente.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal
Funcionalidade extra/acessório incl.
• FFP - Embalagem de abertura fácil:
Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Escritório, Sala de estar e quarto
• Tipo: Candeeiro de mesa
• EyeComfort: Não

Consumo de energia
• Energy Efficiency Label: A+
Dimensões e peso do produto
• Altura: 39,6 cm
• Comprimento: 25,3 cm
• Peso líquido: 0,293 kg
• Largura: 37,9 cm
Assistência
• Garantia: 5 ano(s)

Fácil de montar
Os elementos compactos e modulares
encaixam em minutos e são fáceis de
transportar, mover e instalar.
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 2 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
180 lm
• Tecnologia da lâmpada: LED,
Voltagem ultra baixa de segurança
• Cor da luz: branca fria
• Alimentação elétrica: 5 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 1.5 W
• Potência máxima da lâmpada de
substituição: 2.6 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
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• Classe de proteção: III - voltagem
ultra baixa de segurança
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696163504
• EAN/UPC – Caixa: 8718696232668
• Altura: 52 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 0,421 kg
• Peso: 0,421 kg
• Peso líquido (peça): 0,293 kg
• Altura SAP (peça): 520,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 49,000
mm
• Largura SAP (peça): 49,000 mm
• Largura: 4,9 cm
• Comprimento: 4,9 cm
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