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Надеждно осветление за
бюро
Дайте възможност на елегантната лампа Philips Geometry LED да бъде
вашата компания когато четете. Включете тази разглобяема настолна
лампа в USB захранване и се насладете на достатъчно осветление
благодарение на въртящата се плафониера с шикозен силиконов дизайн.
Подходящите светлинни решения
• Студена бяла светлина
Специални характеристики
• Свободно завъртане във всяка посока
• Ключ за вкл./изкл. на изделието
Създадено за вашия хол и спалня
• Лесно сглобяване
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Акценти
Студена бяла светлина

Свободно завъртане

Ключ за вкл./изкл. на изделието

Светлината може да има различна
цветна температура, която се посочва в
единици, наречени Келвин (K). Лампите
с ниска стойност в Келвин излъчват
мека, по-уютна светлина, докато тези с
по-висока стойност създават хладна,
по-енергизираща светлина. Тази лампа
Philips предлага студена бяла
светлина, за да ви поддържа енергични.

Можете да завъртите главата на
лампата в желаната посока, за да
насочите светлината точно натам,
където ви е необходима.

Дискретно интегрираният в лампата
ключ позволява лесно включване и
изключване на светлината.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: антрацит
• Материал: метал
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• FFP - Безплатен пакет за фрустрация:
Да
Разни
• Специално предназначено за:
Домашен офис и кабинет,
Всекидневна и спалня
• Тип: Настолна лампа
• EyeComfort: Не
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+
Размери и тегло на продукта
• Височина: 39,6 cm
• Дължина: 25,3 cm
• Нето тегло: 0,293 kg
• Ширина: 37,9 cm

Сервиз
• Гаранция: 5 години
Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Източник на светлина, еквивалентен
на традиционна лампа от: 2 W
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 180 lm
• Технология на лампите: LED лампи,
Безопасно, много ниско напрежение
• Цвят на светлината: студена бяла
• Мрежово захранване: 5 V, 50 – 60 Hz
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Да
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 1.5 W
• Максимална мощност на лампата за
смяна: 2.6 W
• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода
• Клас на защита: III – безопасно ниско
напрежение

Лесно сглобяване
Компактните модулни елементи се
закачат един за друг за минути и са
лесни за транспортиране и
инсталиране.
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Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част:
8718696163498
• EAN/UPC - Калъф: 8718696232651
• Височина: 52 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
0,421 kg
• Тегло: 0,421 kg

Дата на издаване:
2019-09-10
Версия: 0.390

• Нето тегло (на бройка): 0,293 kg
• SAP височина (на бройка): 520,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 49,000 mm
• SAP Ширина (за бройка): 49,000 mm
• Ширина: 4,9 cm
• Дължина: 4,9 cm
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