PHILIPS
Lampa biurkowa
LEVER
srebrny
LED
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niezawodne oświetlenie
biurka
Zaprojektowana z myślą o estetyce złota lampa biurkowa Philips LED
Lever z 4-stopniową regulacją ściemniania jest wyposażona w
aluminiowe ramię obrotowe, które pozwala kierować światło tam, gdzie
jest ono najbardziej potrzebne.
Łatwość obsługi
• Regulowany kąt padania światła
Nowoczesne oświetlenie LED
• Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania
Oszczędność energii
• Wbudowana dioda LED jako część systemu
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Czyste, naturalne światło
• Jasne, chłodne białe oświetlenie
Wydajność energetyczna
• Oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła
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Zalety
Regulowany kąt padania światła
Ściemnialna

Produkty oświetleniowe LED Philips są
wyposażone w funkcję regulacji
intensywności światła za pomocą
regulatora przyciemniania
(niedołączony do zestawu). Dzięki
temu można stworzyć idealną
atmosferę na każdą okazję –
niezależnie od tego, czy chodzi o
romantyczną kolację we dwoje czy, o
relaks z rodziną i przyjaciółmi w
salonie. Firma Philips przetestowała
wiele ściemniaczy, które okazały się
zgodne z oświetleniem LED. Ich lista
jest dostępna w sekcji plików do
pobrania i pomocy technicznej.

Zintegrowane źródło światła LED

Oszczędność energii do 80%

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Zaoszczędź nawet 80% energii w
stosunku do standardowych żarówek.
Zakup zwróci się po upływie roku i
pozwoli oszczędzać pieniądze.
Zmniejsz swój rachunek za prąd i
zacznij oszczędzać już teraz.

Jasne, chłodne białe oświetlenie

Światło LED o wysokiej mocy

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: srebrny
• Materiał: aluminium
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• FFP – Frustration Free Pack: Tak
Różne
• Opracowano z myślą o: Gabinet,
Salon i sypialnia
• Typ: Lampa biurkowa
• EyeComfort: Nie
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A+

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 43,5 cm
• Długość: 15,6 cm
• Waga netto: 1,150 kg
• Szerokość: 29 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 6 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 400 lm
• Technologia źródła światła: LED,
Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
• Barwa światła: chłodna biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 100–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Moc źródła światła w zestawie: 5 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą

Data wydania: 2019-06-21
Wersja: 0.390

• Klasa ochronności: II – podwójna
izolacja
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696163573
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696232736
• Wysokość: 45,6 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,575
kg
• Waga: 1,575 kg
• Waga netto (sztuka): 1,150 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 456,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 71,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 171,000 mm
• Szerokość: 7,1 cm
• Długość: 17,1 cm
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