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Настолна лампа
CALIPER
черно
LED лампи
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Подобрено осветление на
бюро, тъй като комфортът
е от значение
Придайте на кабинета си модерен привкус с осветителното тяло за бюро
Philips Caliper LED Anthracite. Изработено от алуминий и синтетични
материали, то има 3D алуминиево въртящо се рамо и се регулира чрез
плъзгане, за да се приспособи към вашите предпочитания.
Лесна за използване
• Гъвкава насочваща се светлина
• Вграден USB порт
• Технология Honeycomb
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Съвременно LED осветление
• Енергийна ефективност и по-дълготраен живот
• Светодиодна технология
Бутон
• 5-степенно регулиране на осветлението чрез плъзгане
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Акценти
Гъвкава насочваща се светлина

Осветителното тяло ви позволява да
променяте посоката на осветлението си
така, че да отговаря на вашите нужди.
Вграден USB порт

Многофункционалната лампа на Philips
се предлага с вградени USB портове, за
да зареждате смартфони и други
устройства за допълнително удобство.

Технология Honeycomb
Светлината се разпространява чрез
набор от множество обективи
honeycomb, за да се постигне еднакво
осветление, което намалява непряката
светлина и осигурява удобна светлина.
Енергийна ефективност
Енергоспестяващите крушки Philips
спомагат за пестене на енергия и за
пестене на сметки за електричество,
докато допринасяте и за опазването на
околната среда.
Светодиодна технология
Светодиодният продукт осигурява
минимално излъчване на топлина,
което го прави безопасен при
докосване.
5-степенно регулиране на
осветлението чрез плъзгане
Интуитивната настройка за 5-степенно
регулиране на яркостта ви дава
великолепен контрол над осветлението
и създава светлинна атмосфера, която
желаете.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: черно
• Материал: алуминий
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Зареждане от USB: Да
Разни
• Специално предназначено за:
Домашен офис и кабинет,
Всекидневна и спалня
• Тип: Настолна лампа
• EyeComfort: Не
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+

Размери и тегло на продукта
• Височина: 41,7 cm
• Дължина: 15 cm
• Нето тегло: 1,570 kg
• Ширина: 40,7 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години
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Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Източник на светлина, еквивалентен
на традиционна лампа от: 6 W
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 600 lm
• Технология на лампите: LED лампи,
Безопасно, много ниско напрежение
• Цвят на светлината: студена бяла
• Мрежово захранване: Обхват 110 V –
240 V, 50 – 60 Hz
• Димируемо осветително тяло: Да
• LED лампи: Да
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 6 W
• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода

Дата на издаване:
2019-09-08
Версия: 0.264

• Клас на защита: II – двойна изолация
Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част: 8718696163528
• EAN/UPC - Калъф: 8718696232682
• Височина: 45,6 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
2,150 kg
• Тегло: 2,150 kg
• Нето тегло (на бройка): 1,570 kg
• SAP височина (на бройка): 456,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 166,000
mm
• SAP Ширина (за бройка): 196,000 mm
• Ширина: 16,6 cm
• Дължина: 19,6 cm
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