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usaldusväärne laualamp
Hõbedane Philips Leveri LED-laualamp on loodud esteetilist kuju silmas
pidades. Sellel on 4-astmeline hämardus ja pööratava peaga
voolujooneline alumiiniumjalg, mille abil saate suunata valguse sinna, kus
seda kõige rohkem vaja on.
Lihtne kogemus
• Kohaldatav valgusnurk
Täiuslik LED-lamp
• Hämarduslüliti abil reguleeritav valgustugevus
Energiasääst
• Sisseehitatud LED, süsteemi osa
Puhas, loomulik valgus
• Ere külm valge valgus
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Energiatõhus
• 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega
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Esiletõstetud tooted
Kohaldatav valgusnurk
Hämardatav

Reguleerige Philipsi LED-valgustite
valguse intensiivsust hämarduslüliti abil
(ei kuulu komplekti). See muudab
valgusti ideaalseks igas olukorras
miljöö loomisel – olgu see siis õdus
õhtusöök kahele või pere ja sõpradega
lõõgastumine elutoas. Philips katsetas
mitmeid seinahämardeid, mis osutusid
sobivaks meie LED-valgustitele.
Sobivate hämardite loendi leiate
veebisaidi allalaadimiste ja klienditoe
osast.

Integreeritud LED-valgusallikas

80% energiasäästu

Valgusallikas, mida saate usaldada.
Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei
pea te muretsema hoolduse või
lambipirni vahetamise pärast ja kodus
on täiuslik valgus.

Võrreldes tavalise pirniga säästab see
pirn kuni 80% energiat. See tasub
ennast ära ja säästab teie raha aastate
kaupa. Nii et vähendage oma
elektriarvet ja alustage säästmist juba
täna.

Ere külm valge valgus

Võimas LED-allikas

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: hõbedane
• Materjal: alumiinium
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• FFP – Frustration Free Pack: 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: 43,5 cm
• Pikkus: 15,6 cm
• Kaal pakendita: 1,150 kg
• Laius: 29 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:
400 lm
• Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu
ülimadalpinge
• Valguse värv: külm valge
• Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–
60 Hz
• Hämardatav valgusti: Jah
• LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 5 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub

Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.367

• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696163573
• EAN/UPC – karp: 8718696232736
• Kõrgus: 45,6 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 1,575 kg
• Kaal: 1,575 kg
• Netomass (tükk): 1,150 kg
• SAP kõrgus (tükk): 456,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 71,000 mm
• SAP laius (tükk): 171,000 mm
• Laius: 7,1 cm
• Pikkus: 17,1 cm
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