Masa lambası
LEVER
gümüş
LED
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güvenilir masa
aydınlatması
Estetik bir şekilde tasarlanmış, 4 adımlı kısılabilir gümüş Philips
Lever LED masa ışığı, ışığı en çok ihtiyacınız olan alana
yönlendirmenizi sağlayan dönebilir gölgeliği bulunan şık bir
alüminyum kola sahiptir.
Kullanımı Kolay
• Ayarlanabilir ışık açısı
Gelişmiş LED ışıklandırma
• Dim anahtarıyla ayarlanabilen ışık yoğunluğu
Enerji tasarrufu
• Sistemin parçası olan dahili LED
Saf, doğal ışık
• Parlak soğuk beyaz ışık
Enerji tasarruflu
• Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu
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Özellikler
Ayarlanabilir ışık açısı
Kısılabilir

Kısma anahtarıyla Philips LED
lambaların ışık yoğunluğunu ayarlayın
(birlikte verilmez). Bu sayede ışık,
samimi bir akşam yemeğinden aileniz
ve arkadaşlarınızla oturma odasında
geçireceğiniz güzel bir akşama kadar
her tür duruma göre ortam yaratmak
için ideal hale gelir. Philips, çeşitli duvar
kısma anahtarlarını test etmiş ve LED
lambalarımızla uyumluluklarını
onaylamıştır. Uyumlu kısma
anahtarlarının bir listesi yüklemeler ve
destek bölümünde bulunabilir.

Entegre LED ışık kaynağı

%80 enerji tasarrufu

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Entegre LED ışık kaynağı sayesinde
bakım veya lamba değiştirme ile
uğraşmadan evinizde mükemmel ışık
ortamına sahip olabilirsiniz.

Standart ampulünüzle
karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji
tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır
ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani
elektrik faturanızı düşürüp hemen
tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.

Parlak soğuk beyaz ışık

Yüksek güçlü LED kaynağı

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: gümüş
• Malzeme: alüminyum
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• FFP - Sorunsuz Paket: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Çalışma Odası, Oturma Odası ve
Yatak Odası
• Tip: Masa lambası
• GözRahatlığı: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: Built in LED

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 43,5 cm
• Uzunluk: 15,6 cm
• Net ağırlık: 1,150 kg
• Genişlik: 29 cm
Servis
• Garanti: 5 yıl
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Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 6 W
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 400
lm
• Ampul teknolojisi: LED, Emniyetli
Ekstra Düşük Voltaj
• Işık rengi: soğuk beyaz
• Şebeke elektriği: 100 V - 240 V Aralığı,
50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: Yerleşik LED
• Ampul sayısı: 1

Yayın tarihi: 2020-08-03
Sürüm: 0.721

• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5
W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696163573
• Net ağırlık: 1,150 kg
• Brüt ağırlık: 1,575 kg
• Yükseklik: 456,000 mm
• Uzunluk: 71,000 mm
• Genişlik: 171,000 mm
• Malzeme numarası (12NC):
915005503201
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