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Vylepšené stolové
osvetlenie, pretože na
pohodlí záleží
Stolové svietidlo Philips LED Crane obsahuje optické šošovky
usporiadané v štruktúre včelieho plástu, ktoré zaisťujú žiarivý jas a majú
pomôcť znížiť oslnenie. Vďaka intuitívne ovládateľnému posuvnému
stmievaču a nabíjačke USB máte komfort a pohodlie na dosah ruky.
Jednoduchá obsluha
• Flexibilné smerové svietidlo
• Vstavaný port USB
• technológia šošoviek usporiadaných v štruktúre včelieho plástu
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Špičkové svetlo LED
• Energeticky úsporné a s dlhou životnosťou
• LED technológia
Ovládanie
• 5-stupňový posuvný regulátor stmievania
• Vypínač na podstavci
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Hlavné prvky
Flexibilné smerové svietidlo

Svietidlo umožňuje zmeniť
nasmerovanie svetla tak, aby
vyhovovalo vašim potrebám.
Vstavaný port USB

Multifunkčné stolové svietidlo Philips je
ešte praktickejšie vďaka vstavaným
portom USB, ktoré umožňujú nabíjať
smartfóny a iné zariadenia.

technológia šošoviek usporiadaných v
štruktúre včelieho plástu
Rozptyl svetla zaisťuje sústava
množstva mikrošošoviek v štruktúre
včelieho plástu s cieľom dosiahnuť
jednotný svetelný výkon, ktorý potláča
nepriame oslnenie a zaisťuje príjemné
svetlo.
Energeticky úsporné
Energeticky úsporné žiarovky Philips
pomáhajú šetriť energiu, výdavky za
elektrinu aj životné prostredie.
LED technológia
Výrobky LED zaručujú minimálne
tepelné emisie, preto sú chladné na
dotyk a manipulácia s nimi je
bezpečná.
5-stupňový posuvný regulátor
stmievania
Intuitívny 5-stupňový posuvný
regulátor jasu vám umožňuje lepšie
ovládať osvetlenie a vytvoriť
osvetlenie, aké potrebujete.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: čierna
• Materiál: syntetický materiál
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Domáca
kancelária a študovňa, Obývačka a
spálňa
• Typ: Stolová lampa
• EyeComfort: Nie
Spotreba energie
• Označenie energetickej účinnosti:
Built in LED

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 40,2 cm
• Dĺžka: 12,9 cm
• Netto hmotnosť: 1,073 kg
• Šírka: 40,2 cm
Servis
• Záruka: 5 rokov

Vypínač na podstavci

Vypínač tohto svietidla je umiestnený
na podstavci pohodlne na dosah.
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Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej
žiarovke: 4 W
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch:
250 lm
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné,
veľmi nízke napätie
• Farba svetla: chladné biele svetlo
• Napájanie zo siete: Rozsah 100 –
240 V, 50 – 60 Hz
• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Energetická trieda pribaleného zdroja
svetla: Zabudované LED
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 4 W
• Kód IP: IP20, ochrana proti
predmetom väčším než 12,5 mm,
žiadna ochrana proti vode
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• Trieda ochrany: II – s dvojitou
izoláciou
Rozmery a hmotnosť balenia
• SAP EAN/UPC – kus: 8718696163542
• EAN/UPC – balenie: 8718696232705
• Výška: 45,6 cm
• Brutto hmotnosť EAN v systéme SAP
(kus): 1,614 kg
• Hmotnosť: 1,614 kg
• Netto hmotnosť: 1,073 kg
• Výška v systéme SAP (kus): 456,000
mm
• Dĺžka systému SAP (kus): 166,000
mm
• Šírka systému SAP (kus): 196,000 mm
• Šírka: 16,6 cm
• Dĺžka: 19,6 cm
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