Lampă de masă
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LED
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Iluminat fiabil pentru
birou
Permite lămpii elegante de birou Geometry cu LED de la Philips să
devină partenerul tău preferat de lectură. Cuplează această lampă
de birou detașabilă la unitatea de alimentare prin USB și bucură-te
de o iluminare amplă cu ajutorul abajurului său rotativ, cu un
design flexibil din silicon șic moale.
Soluții de iluminat durabile
• Lumină albă rece
Caracteristici speciale
• Se rotește liber în orice direcție
• Comutator pornit/oprit pe articol
Concepută pentru camera de zi și dormitor
• Ușor de asamblat
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Repere
Lumină albă rece

Rotire liberă

Comutator pornit/oprit pe articol

Lumina poate avea diverse temperaturi
de culoare, indicate în unități numite
Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin
redusă produc o lumină mai caldă și
mai intimă, în timp ce acelea cu o
valoare Kelvin mai mare produc o
lumină mai rece și mai energizantă.
Această lampă Philips oferă o lumină
albă, rece, care vă menține energia.

Puteți roti capul corpului de iluminat
Philips în direcția dorită și puteți să
aduceți lumina acolo unde aveți nevoie.

Cu butonul integrat discret pe lampă,
puteți aprinde sau stinge lumina cu
ușurință.
Ușor de asamblat
Elementele compacte, modulare
creează împreună o fantă în câteva
minute și sunt ușor de transportat, de
manevrat și de instalat.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: metal
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• FFP - Frustration Free Pack (Pachet
fără bătăi de cap): Da
Diverse
• Concepută special pentru: Birou de
acasă, Cameră de zi și dormitor
• Tip: Lampă de masă
• EyeComfort: Nu
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică: Built
in LED
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 39,6 cm
• Lungime: 25,3 cm
• Greutate netă: 0,293 kg
• Lățime: 37,9 cm

Service
• Garanție: 5 ani
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Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 2 W
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 180 lm
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte
joasă sigură
• Culoare lumină: alb rece
• Alimentare de la rețea: 5 V, 50 - 60
Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• LED încorporat: Da
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: LED încorporat
• Număr de becuri: 1

• Puterea becului inclus: 1.5 W
• Putere maximă a becului de înlocuire:
2.6 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei
• Clasa de protecție: III – tensiune
foarte joasă sigură
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718696163504
• Greutate netă: 0,293 kg
• Greutate brută: 0,421 kg
• Înălțime: 520,000 mm
• Lungime: 49,000 mm
• Lățime: 49,000 mm
• Număr material (12NC):
915005502501
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