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Iluminat de birou
îmbunătățit, deoarece
confortul contează
Oferiți camerei dvs. de lucru o tentă modernă cu lampa de birou Caliper
albă, cu LED, de la Philips. Confecționată din aluminiu și materiale
sintetice, aceasta dispune de un braț de răsucire 3D din aluminiu și de un
variator culisant pentru reglarea luminozității la nivelul dorit.
Ușor de experimentat
• Lumină direcțională flexibilă
• Port USB integrat
• Tehnologie a lentilei în formă de fagure
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Lumină cu LED-uri avansate
• Eficient energetic și mai durabil
• Tehnologie LED
Control
• Variator glisant pentru reglarea luminozității pe 5 niveluri
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Repere
Lumină direcțională flexibilă

Corpul de iluminat îți permite să
schimbi direcția luminii în funcție de
nevoile tale.
Port USB integrat

Tehnologie a lentilei în formă de
fagure
Lumina este propagată printr-o serie
de mai multe micro-lentile în formă de
fagure, pentru a crea un flux luminos
uniform care reduce efectul de orbire
indirectă și asigură o lumină
confortabilă.
Eficient energetic
Becurile economice de la Philips ajută
la conservarea energiei și la reducerea
facturilor de energie electrică, în timp
ce îți permit să contribui la protejarea
mediului.
Tehnologie LED
Produsele LED asigură emisii minime
de căldură, pentru a-ți permite să îl
manevrezi în siguranță, fiind rece la
atingere.

Lampa de birou multifuncțională de la
Philips este echipată cu porturi USB
integrate pentru a-ți permite să încarci
smartphone-urile și alte dispozitive,
pentru un plus de confort.

Variator glisant pentru reglarea
luminozității pe 5 niveluri
Variatorul glisant intuitiv pentru
reglarea luminozității, pe 5 niveluri, îți
oferă un nivel superior de control
pentru a crea ambianța luminoasă de
care ai nevoie.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: aluminiu
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Încărcare USB: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Birou de
acasă, Cameră de zi și dormitor
• Tip: Lampă de masă
• EyeComfort: Nu
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică: A+

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 41,7 cm
• Lungime: 15 cm
• Greutate netă: 1,570 kg
• Lățime: 40,7 cm
Service
• Garanție: 5 ani
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Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 6 W
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 600 lm
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte
joasă sigură
• Culoare lumină: alb rece
• Alimentare de la rețea: Interval 110 V 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 6 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei

Data apariţiei: 2019-11-24
Versiune: 0.337

• Clasa de protecție: II - izolație dublă
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696163535
• EAN/UPC – Cutie: 8718696232699
• Înălțime: 45,6 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
2,150 kg
• Greutate: 2,150 kg
• Greutate netă (unitate): 1,570 kg
• Greutate SAP (unitate): 456,000 mm
• Lungime SAP (unitate): 166,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 196,000 mm
• Lățime: 16,6 cm
• Lungime: 19,6 cm
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