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Wzbogacone oświetlenie
biurka – ponieważ liczy się
komfort
Lampa biurkowa Philips LED Crane została wyposażona w soczewki
optyczne o strukturze plastra miodu, które zapewniają dużą jasność i
chronią przed odblaskami. Jej intuicyjny w obsłudze ściemniacz i
ładowarka USB zapewniają komfort i wygodę na wyciągnięcie ręki.
Łatwość obsługi
• Elastyczny kierunek światła
• Wbudowany port USB
• Technologia soczewki o strukturze plastra miodu
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Nowoczesne oświetlenie LED
• Energooszczędne i trwałe
• Technologia LED
Sterowanie
• 5 poziomów przyciemnienia za pomocą suwaka
• Przełącznik na podstawie
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Zalety
Elastyczny kierunek światła

Oprawa oświetleniowa umożliwia
dostosowanie kierunku światła do
własnych potrzeb.
Wbudowany port USB

Wielofunkcyjna lampa biurkowa Philips
jest wyposażona we wbudowane porty
USB, które umożliwiają ładowanie
smartfonów i innych urządzeń, co
zwiększa wygodę.

Technologia soczewki o strukturze
plastra miodu
Światło jest rozpraszane przez szereg
wielu mikrosoczewek w strukturze
plastra miodu, aby utworzyć strumień
światła, redukujący olśnienie pośrednie
i zapewnia przyjemne światło.
Wydajność energetyczna
Żarówki energooszczędne Philips
pomagają oszczędzać energię oraz
obniżać rachunki za energię
elektryczną i jednocześnie są Twoim
wyrazem dbałości o środowisko.
Technologia LED
Produkt w technologii LED zapewnia
minimalną emisję ciepła, co czyni go
bezpiecznym w użyciu, i przyjemnym w
dotyku.
5 poziomów przyciemnienia za
pomocą suwaka
Intuicyjny suwak, pozwalający na
ustawienie 5 poziomów jasności, daje
większą kontrolę światła. To pozwala
na idealne dopasowanie nastrojowego
oświetlenia.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: syntetyk
Różne
• Opracowano z myślą o: Gabinet,
Salon i sypialnia
• Typ: Lampa biurkowa
• EyeComfort: Nie
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A+

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 40,2 cm
• Długość: 12,9 cm
• Waga netto: 1,073 kg
• Szerokość: 40,2 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat

Przełącznik na podstawie

Przełącznik tej oprawy oświetleniowej
znajduje się na podstawie, dogodnie w
zasięgu ręki.
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 4 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 250 lm
• Technologia źródła światła: LED,
Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
• Barwa światła: chłodna biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 100–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Moc źródła światła w zestawie: 4 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą

Data wydania: 2019-06-21
Wersja: 0.264

• Klasa ochronności: II – podwójna
izolacja
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696163559
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696232712
• Wysokość: 45,6 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,614
kg
• Waga: 1,614 kg
• Waga netto (sztuka): 1,073 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 456,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 166,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 196,000 mm
• Szerokość: 16,6 cm
• Długość: 19,6 cm
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