PHILIPS
Candeeiro de mesa
GADWALL BASECLAMP
branco
LED
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Luz delicada para os seus
olhos
Desfrute da flexibilidade proporcionada pela luz de secretária LED Philips
Gadwall BaseClamp, uma vez que pode utilizar o grampo ou base. As
óticas Honeycomb difundem a luz com ainda menos ofuscamento e a
regulação de intensidade de 4 níveis permite ajustá-la para criar um bom
ambiente de leitura.
Fácil de experimentar
• Ângulo de luz ajustável
Luz LED avançada
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
• Regulável 2700-6500 K
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Economizadora
• Poupa 80% de energia, em comparação com fontes de luz tradicionais
• LED incorporado como parte do sistema
Alta qualidade
• Alumínio fundido para o melhor aspecto e toque
Iluminação para olhos saudáveis
• Definição de luz científica para o melhor cuidado para os olhos
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Destaques
Ângulo de luz ajustável
Intensidade regulável

Intensidade de luz ajustável das luzes
LED da Philips com interruptor de
regulação de intensidade da luz (não
incluído). Isto torna este candeeiro na
opção ideal para criar o ambiente
adequado em qualquer ocasião, seja
um jantar a dois ou um momento de
descontração com a família e os
amigos na sua sala de estar. A Philips
testou vários reguladores para parede
que demonstraram ser compatíveis
com as nossas lâmpadas LED. Está
disponível uma lista de reguladores
compatíveis na secção de transferência
e suporte.

Poupa 80% da energia

Materiais de alta qualidade

Economiza até 80% de energia em
comparação com a sua lâmpada
tradicional. Permite a recuperação do
investimento e poupa o seu dinheiro
ano após ano. Por isso, reduza a sua
conta de electricidade e comece a
poupar agora - basta ligar o
interruptor.

Definição de luz científica

Fonte de luz LED integrada

Capacidade de regulação
Uma fonte de luz em que pode confiar.
Com a fonte de luz LED integrada, não
precisa de se preocupar com a
manutenção ou substituição das
lâmpadas, enquanto cria um ambiente
de iluminação perfeito em sua casa.

Esta lâmpada é regulável. Pode ajustar
a luz para a sua cor preferida; de
branco quente (2700 K) a branco frio
(6500 K).
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Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: alumínio
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Grampo incluído: Sim
• Com interruptor de regulação da
intensidade da luz: Sim
• LEDs integrados: Sim
• Interruptor para ligar/desligar no
artigo: Sim
• Adaptador de corrente incluído: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Escritório, Sala de estar e quarto
• Estilo: Funcional
• Tipo: Candeeiro de mesa
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A
Dimensões e peso do produto
• Altura: 41,4 cm
• Comprimento: 30,5 cm
• Peso líquido: 2,895 kg
• Largura: 58,4 cm
Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
600 lm
• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: A
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A+ a E
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 11 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696168967
• EAN/UPC – Caixa: 8718696237014
• Altura: 9,1 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 3,335 kg
• Peso: 3,335 kg
• Peso líquido (peça): 2,895 kg
• Altura SAP (peça): 91,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 203,000
mm
• Largura SAP (peça): 550,000 mm
• Largura: 20,3 cm
• Comprimento: 55 cm
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