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Továbbfejlesztett asztali
világítás, mert számít a
kényelem
Tanuljon modern világítás mellett az antracitfekete színű Philips Caliper
LED-es asztali lámpa segítségével! Az alumíniumból és szintetikus
anyagokból készült lámpa 3D-s alumínium forgókarja mellett egy
fényerő-szabályozó csúszkával is rendelkezik, amellyel beállíthatja a
kívánt fényerőt.
Egyszerűen használható
• Rugalmas irányított fény
• Beépített USB port
• Méhsejt-lencsetechnológia
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Korszerű LED-jelzőfény
• Energiatakarékos és hosszú élettartamú
• LED-technológia
Vezérlőelem
• 5 fokozatú csúszkás szabályozás
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Fénypontok
Rugalmas irányított fény

A lámpatest lehetővé teszi a fénysugár
irányának állítását, az aktuális igények
szerint.
Beépített USB port

Méhsejt-lencsetechnológia
A fény több mikroméhsejtrácsos
objektívtömbön keresztül halad át,
egyenletes fényárammal, lecsökkentve
a közvetett káprázást, és ezáltal
kényelmes megvilágítást biztosít.
Energiatakarékos
A Philips energiatakarékos lámpák
segítenek az energiatakarékosságban,
a villanyszámla végösszege
alacsonyabb lesz, és a
környezetvédelemhez is
hozzájárulhatunk.
LED-technológia
A LED-es termékek hőkibocsátása
minimális, így kezelésük biztonságos,
felületük hűvös tapintású.
5 fokozatú csúszkás szabályozás
Az intuitív, 5 fokozatú csúszkás
fényerőszabályozás tág teret biztosít a
megfelelő hangulat létrehozásához.

A többfunkciós Philips asztali lámpa
USB-csatlakozóval rendelkezik, így Ön
munka közben is feltöltheti
okostelefonját és más készülékeit.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fekete
• Anyag: alumínium
További funkcióval/tartozékkal
• USB feltöltés: Igen
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Otthoni iroda és dolgozószoba,
Nappali és hálószoba
• Típus: Asztali lámpa
• EyeComfort: Nem
Energiafogyasztás
• Energy Efficiency Label: A+

A termék méretei és tömege
• Magasság: 41,7 cm
• Hosszúság: 15 cm
• Nettó tömeg: 1,570 kg
• Szélesség: 40,7 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év
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Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 6 W
• A lámpa teljes fényárama: 600 lm
• Fényforrás típusa: LED, Biztonságos
törpefeszültség
• Színhőmérséklet: hideg fehér
• Hálózati tápellátás: Tartomány: 110 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
• LED: Igen
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 6 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696163528
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696232682
• Magasság: 45,6 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
2,150 kg
• Tömeg: 2,150 kg
• Nettó tömeg (darabonként): 1,570 kg
• SAP magasság (darabonként):
456,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 166,000
mm
• SAP szélesség (darabonként):
196,000 mm
• Szélesség: 16,6 cm
• Hosszúság: 19,6 cm
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