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Настолна лампа
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бяло
LED лампи
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Приятна за очите ви
Насладете се на гъвкавостта на светодиодната настолна лампа Philips
Gadwall BaseClamp с двойна употреба - на скоба или на основа.
Формата на медена пита разнася дифузна светлина, която дори по-малко
блести, а 4-степенното намаляване позволява регулируемост за добра
атмосфера при четене.
Лесна за използване
• Регулируем ъгъл на светлината
Съвременно LED осветление
• Регулируем интензитет на светлината с ключа за димиране
• Може да се настройва 2700-6500K
Пестене на енергия
• 80% икономия на енергия в сравнение с традиционните източници на светлина
• Вграден светодиод, като част от системата
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Първокласно качество
• Изработена от алуминий за превъзходен вид и усещане
Осветление за здрави очи
• Настройка на светлината на базата на науката за оптимална грижа за очите
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Акценти
Регулируем ъгъл на светлината
Възможност за димиране

Регулирайте интензивността на
светлината на светодиодните
осветителни тела Philips с помощта на
ключ за димиране (не е включен). Така
те стават идеални за създаване на
атмосфера за всеки повод – от
интимната вечеря за двама до купона
със семейството и приятелите в
дневната. Ние тествахме множество
стенни димери, за да докажем тяхната
съвместимост с светодиодните
осветителни тела Philips. Списък със
съвместимите димери ще намерите в
раздела за изтегляне и поддръжка.

Пестене на енергия до 80%

Първокласни материали

Спестява до 80% електроенергия в
сравнение с обикновените крушки.
Струва си парите и спестява вашите
пари година след година. Затова
намалете сметките си електричество и
започнете да спестявате сега.

Настройка на светлината на базата на
науката

Вграден LED източник на светлина

Може да се настройва
Източник на светлина, на който може да
се доверите. С вградения светодиоден
източник на светлина няма да се
притеснявате за поддръжката или
подмяната на лампата, в същото време
ще имате идеалната осветеност във
Вашия дом.

Тази лампа може да се регулира.
Можете да зададете предпочитания от
Вас цвят за осветление; от топло бяло
(2700K) до студено бяло през лятото
(6500K).
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Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: алуминий
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Включена щипка: Да
• Димер на изделието: Да
• Вграден LED: Да
• Ключ за вкл./изкл. на изделието: Да
• Включен адаптер за
електрозахранване: Да
Разни
• Специално предназначено за:
Домашен офис и кабинет,
Всекидневна и спалня
• Стил: Функционални
• Тип: Настолна лампа
• EyeComfort: Не
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A
Размери и тегло на продукта
• Височина: 41,4 cm
• Дължина: 30,5 cm
• Нето тегло: 2,895 kg
• Ширина: 58,4 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години

Дата на издаване:
2019-11-25
Версия: 0.727

Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 600 lm
• Мрежово захранване: Обхват 100 V –
240 V, 50 – 60 Hz
• Димируемо осветително тяло: Да
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Не
• Включен източник на светлина с
енергиен клас: A
• Осветителното тяло е съвместимо с
лампи от клас: A+ до E
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 11 W
• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода
• Клас на защита: II – двойна изолация
Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част:
8718696168967
• EAN/UPC - Калъф: 8718696237014
• Височина: 9,1 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
3,335 kg
• Тегло: 3,335 kg
• Нето тегло (на бройка): 2,895 kg
• SAP височина (на бройка): 91,000 mm
• SAP дължина (за бройка): 203,000
mm
• SAP Ширина (за бройка): 550,000
mm
• Ширина: 20,3 cm
• Дължина: 55 cm
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