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Uzticams galda
apgaismojums
Ļaujiet pieticīgajai Philips Geometry LED galda lampai būs jūsu
iemīļotajam lasīšanas partnerim. Pievienojiet galda lampu USB barošanas
avotam un izbaudiet izgaismojumu ar tās grozāmo abažūru, kam ir maiga
un pievilcīga silikona izliekuma konstrukcija.
Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi
• Vēsa balta gaisma
Īpašās iezīmes
• Brīvi pagriežams jebkurā virzienā
• Iesl./izsl. slēdzis uz produkta
Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai
• Vienkārša montāža
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Izceltie produkti
Vēsa balta gaisma

Brīvi pagriežams

Iesl./izsl. slēdzis uz produkta

Gaismai var būt atšķirīgas krāsu
temperatūras, kas norādītas
mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K).
Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību
rada siltu, omulīgāku apgaismojumu,
bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību
rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu.
Šī Philips lampa izstaro vēsu baltu
gaismu enerģiskam noskaņojumam.

Varat pagriezt Philips gaismekļa glavu
vēlamajā virzienā, lai iegūtu
apgaismojumu nepieciešamajā vietā.

Varat ieslēgt un izslēgt gaismu,
izmantojot uz lampas neuzkrītoši
izvietoto pogu.
Vienkārša montāža
Kompaktos moduļu elementus var
salikt kopā dažu minūšu laikā, un tos ir
viegli transportēt, pārnest un uzstādīt.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: ruda
• Materiāls: metāls
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Iepakojums bez neērtībām: Jā
Dažādi
• Radīts tieši: Māju birojs un studija,
Dzīvojamā istaba un guļamistaba
• Tips: Galda lampa
• Acu komforts: Nē
Enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes marķējums: Built
in LED
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 39,6 cm
• Garums: 25,3 cm
• Neto svars: 0,293 kg
• Platums: 37,9 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 2 W
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 180 lm
• Spuldzes tehnoloģija: LED, Īpaši zems
spriegums drošībai
• Gaismas krāsa: vēsi balta
• Elektrotīkla strāva: 5 V, 50–60 Hz
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Iekļautā gaismas avota enerģijas
klase: Iebūvēta LED
• Spuldžu skaits: 1
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 1.5
W
• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 2.6 W
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: III — drošs ar īpaši
zemu spriegumu
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Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696163511
• Neto svars: 0,293 kg
• Bruto svars: 0,421 kg
• Augstums: 520,000 mm
• Garums: 49,000 mm
• Platums: 49,000 mm
• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696163511
• Materiāla numurs (12NC):
915005502601

Izlaides datums:
2020-03-31
Versija: 0.529

• EAN/UPC — korpuss: 8718696232675
• Augstums: 52 cm
• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,421 kg
• Svars: 0,421 kg
• Neto svars: 0,293 kg
• SAP augstums (1 gab.): 520,000 mm
• SAP garums (1 gab.): 49,000 mm
• SAP platums (1 gab.): 49,000 mm
• Platums: 4,9 cm
• Garums: 4,9 cm
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