PHILIPS
Stalo lempa
„Crane“
balta
LED
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Geresnis stalo apšvietimas,
nes komfortas – svarbu
„Philips“ šviesos diodų stalinė lempa „Crane“ yra su
„Honeycomb“ optiniais lęšiais, kurie užtikrina ryškumo aiškumą ir yra
sukurti taip, kad šviesa mažiau akintų. Intuityvusis slankusis apšvietimo
reguliatorius ir USB įkroviklis užtikrina komfortą ir patogumą vos keliais
pirštų prisilietimais.
Paprasta patirtis
• Lankstus kryptinis apšvietimas
• Integruotas USB prievadas
• Korėtojo lęšio technologija
Pažangus LED apšvietimas
• Taupi ir ilgai naudojama
• šviesos diodų technologija
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Valdiklis
• 5 lygių pritemdymas slenkant
• Jungiklis ant šviestuvo
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Ypatybės
Lankstus kryptinis apšvietimas

Šviestuvas leidžia keisti šviesos kryptį
pagal savo poreikius.
Integruotas USB prievadas

Korėtojo lęšio technologija
Šviesa išsklaidoma per gausybę
korėtųjų mikrolęšių, kad būtų sukurtas
tolygus šviesos srautas, kuris sumažintų
netiesioginį akinimą ir užtikrintų patogų
apšvietimą.
Efektyvus energijos naudojimas
„Philips“ energiją taupančios lempos
padeda taupyti energiją, todėl jūsų
sąskaitos už elektros energiją bus
mažesnės, o jūs prisidėsite prie
aplinkos tausojimo.
šviesos diodų technologija
Šviesos diodų gaminys užtikrina
minimalų šilumos išsiskyrimą, kad jis
būtų saugus ir malonus liesti.
5 lygių pritemdymas slenkant
Intuityvi 5 lygių ryškumo pritemdymo
slenkant funkcija leidžia geriau
reguliuoti apšvietimą ir sukurti reikiamą
apšvietimą.

Kad būtų patogiau, šioje
„Philips“ stalinėje lempoje yra USB
jungtis, leidžianti įkrauti išmaniuosius
telefonus ir kitus įrenginius.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: sintetinė medžiaga
Kita
• Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir
studijai, svetainei ir miegamajam
• Tipas: Stalo lempa
• EyeComfort: Ne
Energijos sąnaudos
• Energijos efektyvumo etiketė: A+
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 40,2 cm
• Ilgis: 12,9 cm
• Grynas svoris: 1,073 kg
• Plotis: 40,2 cm

Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai

Jungiklis ant šviestuvo

Šio šviestuvo jungiklis yra ant
šviestuvo, patogiai pasiekiamas.
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Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Šviesos šaltinis atitinka tradicinę
lemputę, kurios galia: 4 W
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 250 lm
• Lemputės technologija: LED, Saugi
ypač žema įtampa
• Šviesos spalva: šaltai balta
• Elektros energija: Diapazonas 100–
240 V, 50–60 Hz
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Taip
• LED: Taip
• Lempučių skaičius: 1
• Pridėtos lemputės galia vatais: 4 W
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo
nuo vandens

Išleidimo data: 2019-11-08
Versija: 0.409

• Apsaugos klasė: II - dviguba izoliacija
Pakuotės matmenys ir svoris
• SAP EAN / UPC – Vienetas:
8718696163559
• EAN / UPC – Darbai: 8718696232712
• Aukštis: 45,6 cm
• SAP Grynasis svoris EAN (vieneto):
1,614 kg
• Svoris: 1,614 kg
• Grynasis svoris (vieneto): 1,073 kg
• SAP aukštis (vieneto): 456,000 mm
• SAP ilgis (vieneto): 166,000 mm
• SAP plotis (vieneto): 196,000 mm
• Plotis: 16,6 cm
• Ilgis: 19,6 cm
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