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Megbízható asztali
világítás
Legyen a karcsú Philips Geometry LED-es asztali lámpa a kedvenc társa
az olvasásnál. Csatlakoztassa a leválasztható asztali lámpát az USB
tápellátó egységbe, és már élvezheti is a bőséges fényt a forgatható
burával – puha, elegáns szilikon hattyúnyak kivitelben.
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Hideg fehér fény
Különleges jellemzők
• Bármilyen irányba szabadon elfordítható
• Be- és kikapcsolóval ellátott termék
A nappalijához és hálószobájához tervezve
• Könnyen összeállítható
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Fénypontok
Hideg fehér fény

Szabadon elforgatható

Be- és kikapcsolóval ellátott termék

A fény különböző színhőmérséklettel
rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a
mértékegysége. Az alacsony Kelvin
értékkel rendelkező lámpák meleg,
otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a
magas Kelvin értékkel rendelkezők
hideg, energizálóbb fényt sugároznak.
Ez a Philips lámpa hideg fehér fényt
ad, amely energiával tölti fel Önt.

A Philips lámpa feje a kívánt irányba
fordítható, így oda világít, ahol szükség
van rá.

A gomb diszkréten simul a lámpa
körvonalaiba, és lehetővé teszi azt,
hogy könnyedén be- vagy kikapcsolja
a lámpát.
Könnyen összeállítható
A kompakt, moduláris alkotóelemek
perceken belül összeállnak, könnyedén
szállíthatók és összerakhatók.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: antracitszürke
• Anyag: fém
További funkcióval/tartozékkal
• FFP - Könnyen kezelhető
csomagolás: Igen
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Otthoni iroda és dolgozószoba,
Nappali és hálószoba
• Típus: Asztali lámpa
• EyeComfort: Nem
Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A+
A termék méretei és tömege
• Magasság: 39,6 cm
• Hosszúság: 25,3 cm
• Nettó tömeg: 0,293 kg
• Szélesség: 37,9 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év

Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 2 W
• A lámpa teljes fényárama: 180 lm
• Fényforrás típusa: LED, Biztonságos
törpefeszültség
• Színhőmérséklet: hideg fehér
• Hálózati tápellátás: 5 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 1.5 W
• Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 2.6 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: III - biztonságos,
törpefeszültségű
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696163498
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696232651
• Magasság: 52 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
0,421 kg
• Tömeg: 0,421 kg
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Verzió: 0.450

• Nettó tömeg (darabonként): 0,293 kg
• SAP magasság (darabonként):
520,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 49,000
mm
• SAP szélesség (darabonként): 49,000
mm
• Szélesség: 4,9 cm
• Hosszúság: 4,9 cm
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