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Zanesljiva osvetlitev mize
Enostavna namizna svetilka LED Philips Geometry bo postala vaša stalna
spremljevalka pri branju. Svetilko vklopite v vtičnico USB in uživajte v
obilo svetlobe, ki jo oddaja vrtljiva glava na mehkem pregibnem vratu.
Varčne svetlobne rešitve
• Hladna bela svetloba
Posebne značilnosti
• Prosto vrtljivo v vseh smereh
• Stikalo za vklop/izklop na izdelku
Zasnovano za dnevno sobo in spalnico
• Enostavno sestavljanje
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Značilnosti
Hladna bela svetloba

Prosto vrtljiva

Stikalo za vklop/izklop na izdelku

Svetloba je lahko različne barvne
temperature, ki je navedena v kelvinih
(K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov
oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo,
sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa
hladno in bolj energično svetlobo. Ta
svetilka Philips oddaja hladno belo
svetlobo, ki vas navda z energijo.

Glavo svetila Philips lahko obrnete in
svetlobo usmerite tja, kjer jo najbolj
potrebujete.

Gumb je diskretno vgrajen v svetilko za
enostaven vklop in izklop.
Enostavno sestavljanje
Kompaktne, modularne sestavne dele
lahko hitro sestavite, svetilka pa je
enostavna za prevažanje, prenašanje in
namestitev.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: kovina
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• FFP – Paket brez motenj (Frustration
Free Pack): Da
Razno
• Posebej zasnovano za: Domača
pisarna in soba za učenje, Dnevna
soba in spalnica
• Tip: Namizna svetilka
• Udobje oči: Ne
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost: A
+
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 39,6 cm
• Dolžina: 25,3 cm
• Neto teža: 0,293 kg
• Širina: 37,9 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 2 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
180 lm
• Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo
nizka napetost
• Barva svetlobe: hladna bela
• Omrežno napajanje: 5 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 1.5 W
• Največja moč nadomestne sijalke: 2.6
W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: III – varna zelo nizka
napetost
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Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696163504
• EAN/UPC – ohišje: 8718696232668
• Višina: 52 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 0,421 kg
• Teža: 0,421 kg

Datum izdaje: 2019-08-20
Različica: 0.389

• Neto teža (kos): 0,293 kg
• Višina SAP (kos): 520,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 49,000 mm
• Širina SAP (kos): 49,000 mm
• Širina: 4,9 cm
• Dolžina: 4,9 cm

© 2019 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za
točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno
dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso
komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba
Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta
registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

