PHILIPS
Stalo lempa
„LEVER“
auksinė
LED
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patikimas stalo
apšvietimas
„Philips Lever“ auksinė šviesos diodų stalinė lempa su 4 pakopų
pritemdymo funkcija sukurta galvojant apie estetiką. Ji turi paprastos
formos aliumininį stovą su sukamuoju šešėlio padėties valdikliu, kad
galėtumėte nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.
Paprasta patirtis
• Reguliuojamas šviesos kampas
Pažangus LED apšvietimas
• Šviesos intensyvumas reguliuojamas naudojant šviesos ryškumo reguliatorių-jungiklį
Energijos taupymas
• Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
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Aiški, natūrali šviesa
• Ryški šaltai balta šviesa
Efektyvus energijos naudojimas
• Naudoja 80 % mažiau elektros energijos, palyginti su tradiciniais šviesos šaltiniais
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Ypatybės
Reguliuojamas šviesos kampas
Reguliuojamas šviesos srautas

Nustatykite „Philips“ šviesos diodų
šviestuvų intensyvumą su apšvietimo
reguliatoriaus jungikliu (nepridėtas).
Todėl šis šviestuvas puikiai tinka sukurti
nuotaiką, tinkančią bet kokiai progai,
pvz., jaukiai vakarienei dviese, šeimos ir
draugų pasilinksminimui svetainėje.
„Philips“ atliko bandymus su daugybe
sieninių apšvietimo reguliatorių,
norėdama įsitikinti, ar jie yra
suderinami su šviesos diodų
šviestuvais. Suderinamų apšvietimo
reguliatorių sąrašą rasite tarp
atsisiuntimų ir pagalbos skyrelyje.

Integruotas LED šviesos šaltinis

80 % energijos taupymas

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Su integruotuoju šviesos diodų šviesos
šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra
ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų
namuose bus puikiai apšviestos.

Ši lemputė sutaupo iki 80 % energijos,
palyginti su standartine lempute. Ją
įsigyti apsimoka, be to, ji ne vienerius
metus taupys jūsų pinigus. Taigi
sumažinkite savo mokesčius už
elektros energiją ir pradėkite taupyti
dabar.

Ryški šaltai balta šviesa

Didelio galingumo šviesos diodų
šviestuvas

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: auksinė
• Medžiaga: aliuminio
Papildoma funkcija / priedas
• FFP – nepatogumų nesukelianti
pakuotė: Taip
Kita
• Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir
studijai, svetainei ir miegamajam
• Tipas: Stalo lempa
• EyeComfort: Ne
Energijos sąnaudos
• Energijos efektyvumo etiketė: A+

Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 43,5 cm
• Ilgis: 15,6 cm
• Grynas svoris: 1,150 kg
• Plotis: 29 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
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Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Šviesos šaltinis atitinka tradicinę
lemputę, kurios galia: 6 W
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 400 lm
• Lemputės technologija: LED, Saugi
ypač žema įtampa
• Šviesos spalva: šaltai balta
• Elektros energija: Diapazonas 100–
240 V, 50–60 Hz
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Taip
• LED: Taip
• Lempučių skaičius: 1
• Pridėtos lemputės galia vatais: 5 W
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo
nuo vandens
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• Apsaugos klasė: II - dviguba izoliacija
Pakuotės matmenys ir svoris
• SAP EAN / UPC – Vienetas:
8718696163566
• EAN / UPC – Darbai: 8718696232729
• Aukštis: 45,6 cm
• SAP Grynasis svoris EAN (vieneto):
1,277 kg
• Svoris: 0,002 kg
• Grynasis svoris (vieneto): 1,150 kg
• SAP aukštis (vieneto): 456,000 mm
• SAP ilgis (vieneto): 71,000 mm
• SAP plotis (vieneto): 171,000 mm
• Plotis: 7,1 cm
• Ilgis: 17,1 cm
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