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Izboljšana namizna
osvetlitev, ker je udobje
pomembno
Philipsova namizna svetilka LED Crane s satasto optično lečo zagotavlja
popolnoma jasno svetlobo in je namenjena zmanjšanju bleščanja. Z
intuitivnim drsnim zatemnilnim stikalom in polnilnikom USB je neverjetno
priročna in prijetna.
Preprosta uporaba
• Prilagodljiva usmerjena svetloba
• Vgrajena vrata USB
• tehnologija satastih leč
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Napredna LED-osvetlitev
• Energijsko učinkovita in dolgotrajnejša
• tehnologija LED
Upravljanje
• Petstopenjska zatemnitev z drsnikom
• Stikalo na ohišju
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Značilnosti
Prilagodljiva usmerjena svetloba

Svetilo omogoča spreminjanje
usmeritve svetlobe, da ustreza vašim
potrebam.
Vgrajena vrata USB

tehnologija satastih leč
Svetloba se razprši skozi sklop satastih
mikroleč in tako ustvari enotno
svetilnost, ki zmanjša posredni odsev in
poskrbi za prijetno osvetlitev.
Energijska učinkovitost
Z energijsko varčnimi sijalkami Philips
boste prihranili pri računu za elektriko,
saj pomagajo varčevati z energijo,
hkrati pa so tudi prijazne do okolja.
tehnologija LED
Izdelki LED oddajajo izjemno malo
toplote, zato je upravljanje z njimi
varno, na dotik pa so hladne.
Petstopenjska zatemnitev z drsnikom
Intuitivno petstopenjsko upravljanje z
drsnikom vam omogoča odličen nadzor
nad svetlobo in ustvarjanjem
razpoloženjske svetlobe, ki ga
potrebujete.

Večfunkcijska namizna svetilka Philips
ima vgrajena vrata USB za priročnejšo
uporabo, ki vam omogočajo polnjenje
pametnih telefonov ali drugih naprav.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: sintetika
Razno
• Posebej zasnovano za: Domača
pisarna in soba za učenje, Dnevna
soba in spalnica
• Tip: Namizna svetilka
• Udobje oči: Ne
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost: A
+

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 40,2 cm
• Dolžina: 12,9 cm
• Neto teža: 1,073 kg
• Širina: 40,2 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let

Stikalo na ohišju

Stikalo na tem svetilu je nameščeno na
ohišju, na dosegu roke.
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Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 4 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
250 lm
• Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo
nizka napetost
• Barva svetlobe: hladna bela
• Omrežno napajanje: Razpon 100–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 4 W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo

Datum izdaje: 2019-07-31
Različica: 0.274

• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696163559
• EAN/UPC – ohišje: 8718696232712
• Višina: 45,6 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 1,614 kg
• Teža: 1,614 kg
• Neto teža (kos): 1,073 kg
• Višina SAP (kos): 456,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 166,000 mm
• Širina SAP (kos): 196,000 mm
• Širina: 16,6 cm
• Dolžina: 19,6 cm
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