PHILIPS
Stalo lempa
„GADWALL
BASECLAMP“
balta
LED
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Nevargina akių
Mėgaukitės lankstumu, kurio suteikia „Philips Gadwall
BaseClamp“ šviesos diodų stalinė lempa su dviguba spaustuko arba
pagrindo naudojimo funkcija. „Honeycomb“ lęšiai išsklaido šviesą, kuri
sklinda tolygiai ir mažiau akina, o 4 veiksmų pritemdymo funkcija leidžia
reguliuoti šviesą puikiai skaitymo aplinkai sukurti.
Paprasta patirtis
• Reguliuojamas šviesos kampas
Pažangus LED apšvietimas
• Šviesos intensyvumas reguliuojamas naudojant šviesos ryškumo reguliatorių-jungiklį
• Reguliavimas 2700–6500K
Energijos taupymas
• Naudoja 80 % mažiau elektros energijos, palyginti su tradiciniais šviesos šaltiniais
• Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
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Aukščiausia kokybė
• Lietas aliuminis užtikrina aukščiausios klasės įspūdį ir pojūtį
Apšvietimas, saugantis akis
• Mokslinis apšvietimo nustatymas optimaliai akių priežiūrai
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Ypatybės
Reguliuojamas šviesos kampas
Reguliuojamas šviesos srautas

Nustatykite „Philips“ šviesos diodų
šviestuvų intensyvumą su apšvietimo
reguliatoriaus jungikliu (nepridėtas).
Todėl šis šviestuvas puikiai tinka sukurti
nuotaiką, tinkančią bet kokiai progai,
pvz., jaukiai vakarienei dviese, šeimos ir
draugų pasilinksminimui svetainėje.
„Philips“ atliko bandymus su daugybe
sieninių apšvietimo reguliatorių,
norėdama įsitikinti, ar jie yra
suderinami su šviesos diodų
šviestuvais. Suderinamų apšvietimo
reguliatorių sąrašą rasite tarp
atsisiuntimų ir pagalbos skyrelyje.

80 % energijos taupymas

Aukščiausios kokybės medžiagos

Ši lemputė sutaupo iki 80 % energijos,
palyginti su standartine lempute. Ją
įsigyti apsimoka, be to, ji ne vienerius
metus taupys jūsų pinigus. Taigi
sumažinkite savo mokesčius už
elektros energiją ir pradėkite taupyti
dabar.

Mokslinis apšvietimo nustatymas

Integruotas LED šviesos šaltinis

Reguliavimas
Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Su integruotuoju šviesos diodų šviesos
šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra
ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų
namuose bus puikiai apšviestos.

Ši lempa yra reguliuojama. Ją galite
reguliuoti pagal norimą šviesos spalvą;
nuo šiltos baltos (2700 K) iki šaltos
dienos šviesos (6500 K).
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Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: aliuminio
Papildoma funkcija / priedas
• Pridėtas fiksatorius: Taip
• Turi šviesos srauto reguliatorių: Taip
• Integruota LED: Taip
• Turi įjungimo / išjungimo jungiklį: Taip
• Pridėtas maitinimo adapteris: Taip
Kita
• Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir
studijai, svetainei ir miegamajam
• Stilius: Praktiškas
• Tipas: Stalo lempa
• EyeComfort: Ne
Energijos sąnaudos
• Energijos efektyvumo etiketė: A
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 41,4 cm
• Ilgis: 30,5 cm
• Grynas svoris: 2,895 kg
• Plotis: 58,4 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai

Išleidimo data: 2019-11-18
Versija: 0.587

Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 600 lm
• Elektros energija: Diapazonas 100–
240 V, 50–60 Hz
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Taip
• LED: Taip
• Integruotas LED: Ne
• Pridedamo šviesos šaltinio energijos
klasė: A
• Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios
(-ių) klasė: A+ – E
• Lempučių skaičius: 1
• Pridėtos lemputės galia vatais: 11 W
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo
nuo vandens
• Apsaugos klasė: II - dviguba izoliacija
Pakuotės matmenys ir svoris
• SAP EAN / UPC – Vienetas:
8718696168967
• EAN / UPC – Darbai: 8718696237014
• Aukštis: 9,1 cm
• SAP Grynasis svoris EAN (vieneto):
3,335 kg
• Svoris: 3,335 kg
• Grynasis svoris (vieneto): 2,895 kg
• SAP aukštis (vieneto): 91,000 mm
• SAP ilgis (vieneto): 203,000 mm
• SAP plotis (vieneto): 550,000 mm
• Plotis: 20,3 cm
• Ilgis: 55 cm

© 2019 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce
alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla
completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta
responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni
riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale
e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono
marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

