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Iluminação de secretária
melhorada porque o
conforto é importante
Dê ao seu escritório um toque de modernidade com o candeeiro de
secretária Philips Caliper LED antracite. Fabricado em alumínio e
materiais sintéticos, inclui um braço articulado em 3D em alumínio e um
regulador deslizante para obter a intensidade de luminosidade preferida.
Fácil de experimentar
• Luz direcional flexível
• Porta USB integrada
• tecnologia de lente Honeycomb
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Luz LED avançada
• Energia eficiente e mais duradoura
• tecnologia LED
controlo
• Regulador deslizante com 5 níveis
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Destaques
Luz direcional flexível

A luminária permite-lhe mudar a
direção da luz para satisfazer as suas
necessidades.
Porta USB integrada

tecnologia de lente Honeycomb
A luz é difundida através de uma
matriz de múltiplas microlentes
Honeycomb, para criar um fluxo
luminoso uniforme que reduz o
ofuscamento indireto e proporciona
uma iluminação confortável.
Energeticamente eficiente
As lâmpadas economizadoras de
energia da Philips ajudam a conservar
energia e a poupar nas contas de
eletricidade, enquanto dá o seu
contributo pelo ambiente.
tecnologia LED
O produto LED garante uma emissão
mínima de calor, de modo a ser seguro
de manusear e frio ao toque.
Regulador deslizante com 5 níveis
Intensidade deslizante intuitiva com 5
níveis, que lhe proporciona maior
controlo de iluminação para criar a luz
ambiente de que precisa.

Este candeeiro de secretária da Philips
multifuncional com portas USB
incorporadas permite-lhe carregar os
smartphones ou outros dispositivos
para maior comodidade.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: preto
• Material: alumínio
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Carregamento por USB: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Escritório, Sala de estar e quarto
• Tipo: Candeeiro de mesa
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto
• Altura: 41,7 cm
• Comprimento: 15 cm
• Peso líquido: 1,570 kg
• Largura: 40,7 cm
Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 6 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
600 lm
• Tecnologia da lâmpada: LED,
Voltagem ultra baixa de segurança
• Cor da luz: branca fria
• Alimentação elétrica: Entre 110 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 6 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
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• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696163528
• EAN/UPC – Caixa: 8718696232682
• Altura: 45,6 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 2,150 kg
• Peso: 2,150 kg
• Peso líquido (peça): 1,570 kg
• Altura SAP (peça): 456,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 166,000
mm
• Largura SAP (peça): 196,000 mm
• Largura: 16,6 cm
• Comprimento: 19,6 cm
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