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Uzlabots galda
apgaismojums, jo komforts
ir nozīmīgs
Philips LED galda lampa Crane ir aprīkota ar Honeycomb šūnveida
optisko lēcu, kas sniedz dzidru spilgtumu. Lēca ir veidota, lai samazinātu
atspīdumu. Lampas intuitīvi lietojamais gaismmaiņa slīdnis un USB
lādētājs sniedz komfortu un ērtības.
Viegli piedzīvot
• Elastīga virzāma gaisma
• Iebūvēts USB ports
• šūnveida lēcu tehnoloģija
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Uzlabots LED apgaismojums
• Energoefektīvs un ilgtspējīgs
• LED tehnoloģija
Vadība
• 5 līmeņu gaismmaiņa slīdnis
• Slēdzis uz pamatnes
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Izceltie produkti
Elastīga virzāma gaisma

Gaismeklis ļauj mainīt gaismas virzienu,
lai tas atbilstu jūsu vajadzībām.
Iebūvēts USB ports

šūnveida lēcu tehnoloģija
Gaisma ir izkliedēta caur daudzu
mikrošūnu “Honeycomb” lēcu matricu,
lai radītu vienmērīgu gaismas atdevi,
kas samazina izkliedēto atspīdumu un
nodrošina patīkamu gaismu.
Energoefektīvs
Philips enerģiju taupošās spuldzes
palīdz taupīt enerģiju un samazināt
elektroenerģijas rēķinus, tajā pašā laikā
palīdzot apkārtējai videi.
LED tehnoloģija
LED apgaismes izstrādājumi minimāli
izstaro siltumu, lai ar tiem būtu droši
rīkoties un tiem būtu vēsa virsma.
5 līmeņu gaismmaiņa slīdnis
Intuitīvi lietojamā 5 līmeņu spilgtuma
funkcija ļauj jums vairāk kontrolēt
apgaismojumu un radīt vēlamo
apkārtējās gaismas noskaņu.

Papildu ērtībām Philips daudzfunkciju
galda lampā ir iebūvētas USB
pieslēgvietas, kas sniedz iespēju
uzlādēt viedtālruņus vai citas ierīces.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: Balts
• Materiāls: Sintētisks audums
Dažādi
• Radīts tieši: Māju birojs un studija,
Dzīvojamā istaba un guļamistaba
• Tips: Galda lampa
• Acu komforts: Nē
Enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes marķējums: Built
in LED

Produkta izmēri un svars
• Augstums: 40,2 cm
• Garums: 12,9 cm
• Neto svars: 1,073 kg
• Platums: 40,2 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Slēdzis uz pamatnes

Šī gaismekļa slēdzis atrodas uz
pamatnes un ir ērti aizsniedzams.
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 4 W
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 250 lm
• Spuldzes tehnoloģija: LED, Īpaši zems
spriegums drošībai
• Gaismas krāsa: vēsi balta
• Elektrotīkla strāva: Diapazons 100 V 240 V, 50–60 Hz
• Aptumšojams gaismeklis: Jā
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Iekļautā gaismas avota enerģijas
klase: Iebūvēta LED
• Spuldžu skaits: 1
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4 W
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija

Izlaides datums:
2020-03-31
Versija: 0.531

Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696163559
• Neto svars: 1,073 kg
• Bruto svars: 1,614 kg
• Augstums: 456,000 mm
• Garums: 166,000 mm
• Platums: 196,000 mm
• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696163559
• Materiāla numurs (12NC):
915005503001
• EAN/UPC — korpuss: 8718696232712
• Augstums: 45,6 cm
• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 1,614 kg
• Svars: 1,614 kg
• Neto svars: 1,073 kg
• SAP augstums (1 gab.): 456,000 mm
• SAP garums (1 gab.): 166,000 mm
• SAP platums (1 gab.): 196,000 mm
• Platums: 16,6 cm
• Garums: 19,6 cm

© 2020 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz
nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās
informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par
darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto
informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta
komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu,
ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga
emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.
www.lighting.philips.com

