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LED
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Lampu meja andal
Mudah diarahkan dengan diffuser optik datar dan leher angsa
fleksibel, lampu ini memberikan cahaya terang yang Anda
butuhkan. Logam berkualitas juga menghilangkan panas untuk
memperpanjang masa pakai chip LED.
Mudah digunakan
• Tombol on-base yang praktis
Efek cahaya
• Penyebaran cahaya merata
Mudah Digunakan
• Sudut cahaya dapat disesuaikan
Hemat energi
• LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

70023/31/86

Kelebihan Utama
Tombol on-base yang praktis
Tombol on-base memungkinkan Anda
menyalakan dan mematikan produk
lebih mudah, tanpa kesulitan
menemukan sakelar dinding.

Sudut cahaya dapat disesuaikan
Sumber cahaya LED terintegrasi

Penyebaran cahaya merata

Sumber cahaya yang dapat Anda
percaya. Dengan sumber cahaya LED
terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir
tentang merawat atau mengganti

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: sintetis
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Kantor
rumahan & Ruang belajar, Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Jenis: Lampu meja
• EyeComfort: Tidak
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 37 cm
• Panjang: 15,5 cm
• Berat bersih: 0,870 kg
• Lebar: 26 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Total lumen output lampu: 300 lm
• Stopkontak: Rentang 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Tidak
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: A
• Peralatan lampu kompatibel dengan
lampu kelas: A + hingga E
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 4.6 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 5
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
• Sumber cahaya dapat diganti: Tidak

lampu sekaligus mendapatkan suasana
cahaya sempurna di rumah Anda.
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Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718291533030
• Berat bersih: 0,870 kg
• Berat kotor: 1,130 kg

Tanggal dikeluarkan:
2022-07-28
Versi: 0.745

• Tinggi: 289,000 mm
• Panjang: 177,000 mm
• Lebar: 177,000 mm
• Nomor bahan (12NC): 915004468501
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