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Güvenilir masa
aydınlatması
Şık Philips Geometry LED masa ışığının en sevdiğiniz okuma arkadaşı
olmasına izin verin. Sökülebilir bu masa ışığını USB güç kaynağınıza takın
ve yumuşak, şık, silikon kaz boynu tasarımda dönebilir gölgeliğiyle bolca
aydınlatmanın keyfine varın.
Çevreci aydınlatma çözümleri
• Soğuk beyaz ışık
Özel nitelikler
• Her yönde serbestçe döner
• Ürün üzerinde açma/kapama düğmesi
Oturma ve yatak odanız için tasarlandı
• Kurulumu kolay
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Özellikler
Soğuk beyaz ışık

Serbest dönme

Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı
renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin
değerine sahip lambalar sıcak, daha
samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin
değerine sahip olan ampuller beyaz,
daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips
lamba size enerji sağlayan soğuk beyaz
ışık sunar.

Philips armatürün lamba başlığını
istediğiniz yöne döndürebilir ve ışığı
ihtiyaç duyduğunuz bölgeye
yönlendirebilirsiniz.
Ürün üzerinde açma/kapama düğmesi

Lambanın üzerine dikkat çekmeyen bir
biçimde yerleştirilen anahtar ile ışığı
kolayca açıp kapatabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: antrasit
• Malzeme: metal
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• FFP - Sorunsuz Paket: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Çalışma Odası, Oturma Odası ve
Yatak Odası
• Tip: Masa lambası
• GözRahatlığı: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: Built in LED

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 39,6 cm
• Uzunluk: 25,3 cm
• Net ağırlık: 0,293 kg
• Genişlik: 37,9 cm
Servis
• Garanti: 5 yıl

Kurulumu kolay
Kompakt, modüler unsurlar dakikalar
içinde yerlerine otururlar ve
ulaştırmaları, taşımaları ve kurulumları
kolaydır.
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Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 2 W
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 180
lm
• Ampul teknolojisi: LED, Emniyetli
Ekstra Düşük Voltaj
• Işık rengi: Beyaz
• Şebeke elektriği: 5 V, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: Yerleşik LED
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 1.5
W
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 2.6 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: III - güvenli, ekstra
düşük gerilim
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Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696163498
• Net ağırlık: 0,293 kg
• Brüt ağırlık: 0,421 kg
• Yükseklik: 520,000 mm
• Uzunluk: 49,000 mm
• Genişlik: 49,000 mm
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718696163498
• Malzeme numarası (12NC):
915005502401
• EAN/UPC - Muhafaza:
8718696232651
• Yükseklik: 52 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,421 kg
• Ağırlık: 0,421 kg
• Net Ağırlık: 0,293 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 520,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 49,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 49,000 mm
• Genişlik: 4,9 cm
• Uzunluk: 4,9 cm
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