PHILIPS
Настолна лампа
LEVER
злато
LED лампи
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надеждно осветление за
бюро
Проектирана с оглед на естетиката, тази златиста светодиодна настолна
лампа Lever със регулиране в 4 стъпки има рационално алуминиево
въртящо се рамо, което ви позволява да насочвате светлината към
мястото, на което се нуждаете най-много.
Лесна за използване
• Регулируем ъгъл на светлината
Съвременно LED осветление
• Регулируем интензитет на светлината с ключа за димиране
Пестене на енергия
• Вграден светодиод, като част от системата
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Чиста, естествена светлина
• Създайте хладна бяла светлина
Енергийна ефективност
• 80% икономия на енергия в сравнение с традиционните източници на светлина
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Акценти
Регулируем ъгъл на светлината
Възможност за димиране

Регулирайте интензивността на
светлината на светодиодните
осветителни тела Philips с помощта на
ключ за димиране (не е включен). Така
те стават идеални за създаване на
атмосфера за всеки повод – от
интимната вечеря за двама до купона
със семейството и приятелите в
дневната. Ние тествахме множество
стенни димери, за да докажем тяхната
съвместимост с светодиодните
осветителни тела Philips. Списък със
съвместимите димери ще намерите в
раздела за изтегляне и поддръжка.

Вграден LED източник на светлина

Пестене на енергия до 80%

Източник на светлина, на който може да
се доверите. С вградения светодиоден
източник на светлина няма да се
притеснявате за поддръжката или
подмяната на лампата, в същото време
ще имате идеалната осветеност във
Вашия дом.

Спестява до 80% електроенергия в
сравнение с обикновените крушки.
Струва си парите и спестява вашите
пари година след година. Затова
намалете сметките си електричество и
започнете да спестявате сега.

Създайте хладна бяла светлина

Светодиоден източник с висока
производителност

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: злато
• Материал: алуминий
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• FFP - Безплатен пакет за фрустрация:
Да
Разни
• Специално предназначено за:
Домашен офис и кабинет,
Всекидневна и спалня
• Тип: Настолна лампа
• EyeComfort: Не

Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+
Размери и тегло на продукта
• Височина: 43,5 cm
• Дължина: 15,6 cm
• Нето тегло: 1,150 kg
• Ширина: 29 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години
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Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Източник на светлина, еквивалентен
на традиционна лампа от: 6 W
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 400 lm
• Технология на лампите: LED лампи,
Безопасно, много ниско напрежение
• Цвят на светлината: студена бяла
• Мрежово захранване: Обхват 100 V –
240 V, 50 – 60 Hz
• Димируемо осветително тяло: Да
• LED лампи: Да
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 5 W
• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода
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Версия: 0.386

• Клас на защита: II – двойна изолация
Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част:
8718696163566
• EAN/UPC - Калъф: 8718696232729
• Височина: 45,6 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
1,277 kg
• Тегло: 0,002 kg
• Нето тегло (на бройка): 1,150 kg
• SAP височина (на бройка): 456,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 71,000 mm
• SAP Ширина (за бройка): 171,000 mm
• Ширина: 7,1 cm
• Дължина: 17,1 cm
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