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Niezawodne oświetlenie
biurka
Elegancka lampa biurkowa Philips Geometry LED będzie Twoim
nieodłącznym towarzyszem podczas czytania. Podłącz ją do zasilacza
USB i rozkoszuj się jasnym światłem spod obrotowego klosza na
elegancko zaprojektowanej giętkiej silikonowej nóżce.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Jasne, dzienne światło
Wyjątkowość oprawy
• Swobodne obracanie w każdym kierunku
• Przycisk włączania / wyłączania na lampie
Do zastosowania w salonie i sypialni
• Łatwe składanie
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Zalety
Jasne, dzienne światło

pobudzające światło, które wspomaga
koncentrację i dodaje energii.
Swobodne obracanie

Światło może mieć różne temperatury
barwowe oznaczane za pomocą
jednostek zwanych kelwinami (K).
Lampy o niskiej wartości kelwinów
zapewniają ciepłe, bardziej przytulne
oświetlenie, natomiast lampy o
wysokiej wartości kelwinów dają jasne,
bardziej pobudzające światło. Ta
lampa firmy Philips rzuca jasne,

Lampy firmy Philips można obracać w
dowolnym kierunku, tak aby skierować
światło tam, gdzie jest ono potrzebne.
Przycisk włączania / wyłączania na
lampie

Dyskretnie umieszczony na lampie
przycisk umożliwia łatwe włączanie i
wyłączanie światła.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: antracytowy
• Materiał: metal

Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
Built in LED

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• FFP – Frustration Free Pack: Tak

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 39,6 cm
• Długość: 25,3 cm
• Waga netto: 0,293 kg
• Szerokość: 37,9 cm

Różne
• Zaprojektowano z myślą o: Gabinet,
Salon i sypialnia
• Typ: Lampa biurkowa
• EyeComfort: Nie

Serwis
• Gwarancja: 5 lat

Łatwe składanie
Budowa jest kompaktowa i modularna.
Elementy można połączyć ze sobą
w kilka chwil, a całość jest łatwa
w transporcie, do przeniesienia
i montażu.
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 2 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 180 lm
• Technologia źródła światła: LED,
Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
• Barwa światła: chłodna biel
• Zasilanie sieciowe: 5 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Źródło światła w zestawie: 1.5 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 2.6 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą
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• Klasa ochronności: III – bezpieczne,
bardzo niskie napięcie
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696163498
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696232651
• Wysokość: 52 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,421
kg
• Waga: 0,421 kg
• Waga netto: 0,293 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 520,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 49,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 49,000 mm
• Szerokość: 4,9 cm
• Długość: 4,9 cm
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