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Extra bureauverlichting
omdat comfort belangrijk
is
Philips LED-bureaulamp Crane is voorzien van een Honeycomb optische
lens die zorgt voor helder licht en die is ontworpen om lichtschittering te
verminderen. Met de intuïtieve schuifdimmer en USB-oplader krijgt u
comfort en gemak binnen handbereik.
Eenvoudig in gebruik
• Flexibele, gerichte lichtstraal
• Ingebouwde USB-poort
• Honeycomb-lenstechnologie
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Geavanceerde LED-lamp
• Energiezuinig en gaat langer mee
• LED-technologie
Bediening
• Schuifdimmer met 5 standen
• Schakelaar op voet
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Kenmerken
Flexibele, gerichte lichtstraal

Pas dankzij de flexibele arm de richting
van het licht aan volgens uw
behoeften.
Ingebouwde USB-poort

Honeycomb-lenstechnologie
Het licht wordt verstrooid door een
reeks lenzen met microhoningraatstructuur, voor aangename,
uniforme lichtopbrengst met minder
indirecte verblinding.
Energiezuinig
De energiezuinige lampen van Philips
verbruiken minder stroom, zorgen voor
een lagere energierekening en zijn
bovendien goed voor het milieu.
LED-technologie
LED-product met minimale
warmteontwikkeling – veilig te
gebruiken en koel bij aanraking.
Schuifdimmer met 5 standen
Intuïtieve schuifdimmer met 5
helderheidsstanden waarmee u de
verlichting nauwkeuriger kunt regelen,
voor de perfecte sfeerverlichting.

Multifunctionele Philips bureaulamp
met handige, geïntegreerde USBpoorten voor het opladen van
smartphones en andere apparaten.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: zwart
• Materiaal: kunststof
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Studeerkamer/thuiskantoor,
Woonkamer/slaapkamer
• Type: Tafellamp
• EyeComfort: Nee
Opgenomen vermogen
• Energy Efficiency Label: A+

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 40,2 cm
• Lengte: 12,9 cm
• Nettogewicht: 1,073 kg
• Breedte: 40,2 cm
Service
• Garantie: 5 jaar

Schakelaar op voet

De schakelaar van deze armatuur
bevindt zich op de voet, direct binnen
handbereik.
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Technische specificaties
• Levensduur tot: 15.000 hr
• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 4 W
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 250 lm
• Lamptechnologie: Led, Extra lage
veiligheidsspanning
• Lichtkleur: koelwit
• Netspanning: Bereik 100-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Ja
• LED: Ja
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 4 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
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• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696163542
• EAN/UPC - Case: 8718696232705
• Hoogte: 45,6 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
1,614 kg
• Gewicht: 1,614 kg
• Nettogewicht (per stuk): 1,073 kg
• SAP hoogte (per stuk): 456,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 166,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 196,000 mm
• Breedte: 16,6 cm
• Lengte: 19,6 cm
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