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Silmi säästev valgus
Nautige Philips Gadwall BaseClamp LED-laualambiga paindlikkust,
kasutades seda kas kinnitiga või põhja peal. Kärgtehnoloogiaga läätsed
hajutavad valgust, mis kiiskab veelgi vähem, samal ajal saab 4-astmelise
hämardusega luua lugemiseks hea õhustiku.
Lihtne kogemus
• Kohaldatav valgusnurk
Täiuslik LED-lamp
• Hämarduslüliti abil reguleeritav valgustugevus
• Seadistatav 2700–6500 K
Energiasääst
• 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega
• Sisseehitatud LED, süsteemi osa
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Parim kvaliteet
• Valualumiinium parima välimuse ja tunde jaoks
Valgustus tervete silmade heaks
• Teaduslik valguse seadistus optimaalseks silmade eest hoolitsemiseks
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Esiletõstetud tooted
Kohaldatav valgusnurk
Hämardatav

Reguleerige Philipsi LED-valgustite
valguse intensiivsust hämarduslüliti abil
(ei kuulu komplekti). See muudab
valgusti ideaalseks igas olukorras
miljöö loomisel – olgu see siis õdus
õhtusöök kahele või pere ja sõpradega
lõõgastumine elutoas. Philips katsetas
mitmeid seinahämardeid, mis osutusid
sobivaks meie LED-valgustitele.
Sobivate hämardite loendi leiate
veebisaidi allalaadimiste ja klienditoe
osast.

80% energiasäästu

Parima kvaliteediga materjalid

Võrreldes tavalise pirniga säästab see
pirn kuni 80% energiat. See tasub
ennast ära ja säästab teie raha aastate
kaupa. Nii et vähendage oma
elektriarvet ja alustage säästmist juba
täna.

Teaduslik valguse seadistus

Integreeritud LED-valgusallikas

Seadistatav

Valgusallikas, mida saate usaldada.
Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei
pea te muretsema hoolduse või
lambipirni vahetamise pärast ja kodus
on täiuslik valgus.

See lamp on seadistatav. Saate selle
seadistada oma eelistatud värvile
soojast valgest (2700 K) kuni külma
päevavalguseni (6500 K).
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: alumiinium
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Komplekti kuulub kinnitusklamber:
Jah
• Hämardiga mudel: Jah
• Integreeritud LED: Jah
• Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel:
Jah
• Komplekti kuulub vooluadapter: Jah
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Kodukontor ja kabinet, Elu- ja
magamistuba
• Stiliseerige: Funktsionaalne
• Tüüp: Laualamp
• EyeComfort: Ei
Võimsustarve
• Energy Efficiency Label: A
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 41,4 cm
• Pikkus: 30,5 cm
• Kaal pakendita: 2,895 kg
• Laius: 58,4 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.262

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 h
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
600 lm
• Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–
60 Hz
• Hämardatav valgusti: Jah
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Ei
• Energiaklassiga valgusallikas: A
• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+ kuni
E
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 11 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk:
8718696168967
• EAN/UPC – karp: 8718696237014
• Kõrgus: 9,1 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 3,335 kg
• Kaal: 3,335 kg
• Netomass (tükk): 2,895 kg
• SAP kõrgus (tükk): 91,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 203,000 mm
• SAP laius (tükk): 550,000 mm
• Laius: 20,3 cm
• Pikkus: 55 cm
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