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Täiustatud laualamp, sest
mugavus loeb
Lisage oma kabinetile modernsust Philips Caliperi valge LEDlaualambiga. See on valmistatud alumiiniumist ja sünteetilistest
materjalidest ning sellel on 3D alumiiniumist, pööratav jalg ja liuglev
hämardamine, et saaksite eelistatud eredust reguleerida.
Lihtne kogemus
• Paindlik suunatud valgus
• Sisseehitatud USB-port
• Kärgstruktuuriga objektiivi tehnoloogia
Täiuslik LED-lamp
• Energiatõhus ja kestlikum
• LED-tehnoloogia
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Juhtseadis
• Viietasandiline liuglev hämardamine
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Esiletõstetud tooted
Paindlik suunatud valgus

Valgusti abil saate muuta valguse
suunda vajaduse järgi.
Sisseehitatud USB-port

Kärgstruktuuriga objektiivi tehnoloogia
Valgus hajutatakse läbi mitme
mikroskoopilise kärgstruktuuriga läätse,
et luua ühtlase valgusvoo, mis
vähendab kaudset pimestamist ja
annab mugava valguse.
Energiatõhus
Philipsi energiasäästlikud lambid
aitavad säästa energiat ja vähendada
elektriarveid, andes samal ajal oma
panuse keskkonda.
LED-tehnoloogia
LED-toode tagab minimaalse
soojustootmise, nii et lampi on
turvaline käsitleda ja puudutamisel on
see jahe.
Viietasandiline liuglev hämardamine
Intuitiivse viietasandilise liugleva
ereduse reguleerimisega saate
paremini valgust juhtida ja luua
meeleolu, mida vajate.

Multifunktsionaalsel Philipsi laualambil
on sisseehitatud USB-pesad, mille abil
saate nutitelefone ja teisi seadmeid
veelgi mugavamalt laadida.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: alumiinium
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• USB-pesa kaudu laadimine: Jah
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Kodukontor ja kabinet, Elu- ja
magamistuba
• Tüüp: Laualamp
• EyeComfort: Ei
Võimsustarve
• Energy Efficiency Label: A+

Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 41,7 cm
• Pikkus: 15 cm
• Kaal pakendita: 1,570 kg
• Laius: 40,7 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat
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Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 h
• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 6 W
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
600 lm
• Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu
ülimadalpinge
• Valguse värv: külm valge
• Toiteallikas: Vahemik 110–240 V, 50–
60 Hz
• Hämardatav valgusti: Jah
• LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 6 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub

Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.246

• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696163535
• EAN/UPC – karp: 8718696232699
• Kõrgus: 45,6 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 2,150 kg
• Kaal: 2,150 kg
• Netomass (tükk): 1,570 kg
• SAP kõrgus (tükk): 456,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 166,000 mm
• SAP laius (tükk): 196,000 mm
• Laius: 16,6 cm
• Pikkus: 19,6 cm
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