PHILIPS
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dourado
LED
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iluminação de secretária
fiável
Concebido a pensar na estética, o candeeiro de secretária LED Philips
Lever dourado, com regulação da intensidade da luz com 4 níveis, tem
um braço aerodinâmico em alumínio com sombra rotativa que lhe
permite direcionar a luz para onde mais precisa.
Fácil de experimentar
• Ângulo de luz ajustável
Luz LED avançada
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
Economizadora
• LED incorporado como parte do sistema
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Luz pura, natural
• Luz branca fria e brilhante
Energeticamente eficiente
• Poupa 80% de energia, em comparação com fontes de luz tradicionais
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Destaques
Ângulo de luz ajustável
Intensidade regulável

Intensidade de luz ajustável das luzes
LED da Philips com interruptor de
regulação de intensidade da luz (não
incluído). Isto torna este candeeiro na
opção ideal para criar o ambiente
adequado em qualquer ocasião, seja
um jantar a dois ou um momento de
descontração com a família e os
amigos na sua sala de estar. A Philips
testou vários reguladores para parede
que demonstraram ser compatíveis
com as nossas lâmpadas LED. Está
disponível uma lista de reguladores
compatíveis na secção de transferência
e suporte.

Fonte de luz LED integrada

Poupa 80% da energia

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Com a fonte de luz LED integrada, não
precisa de se preocupar com a
manutenção ou substituição das
lâmpadas, enquanto cria um ambiente
de iluminação perfeito em sua casa.

Economiza até 80% de energia em
comparação com a sua lâmpada
tradicional. Permite a recuperação do
investimento e poupa o seu dinheiro
ano após ano. Por isso, reduza a sua
conta de electricidade e comece a
poupar agora - basta ligar o
interruptor.

Luz branca fria e brilhante

Fonte de luz LED de alta potência

Especificações
Design e acabamento
• Cor: dourado
• Material: alumínio
Funcionalidade extra/acessório incl.
• FFP - Embalagem de abertura fácil:
Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Escritório, Sala de estar e quarto
• Tipo: Candeeiro de mesa
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto
• Altura: 43,5 cm
• Comprimento: 15,6 cm
• Peso líquido: 1,150 kg
• Largura: 29 cm
Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 6 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
400 lm
• Tecnologia da lâmpada: LED,
Voltagem ultra baixa de segurança
• Cor da luz: branca fria
• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 5 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
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• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696163566
• EAN/UPC – Caixa: 8718696232729
• Altura: 45,6 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 1,277 kg
• Peso: 0,002 kg
• Peso líquido (peça): 1,150 kg
• Altura SAP (peça): 456,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 71,000 mm
• Largura SAP (peça): 171,000 mm
• Largura: 7,1 cm
• Comprimento: 17,1 cm
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