PHILIPS
Lampă de masă
LEVER
aurie
LED
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Iluminat de încredere
pentru birou
Proiectată să țină cont de estetică, lampa de birou Lever aurie, cu LED, de
la Philips, cu 4 trepte de reglare a intensității luminoase, dispune de un
braț aerodinamic din aluminiu cu un abajur rotativ care vă permite să
orientați lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.
Ușor de experimentat
• Unghi de lumină reglabil
Lumină cu LED-uri avansate
• Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
Economie de energie
• LED încorporat, ca parte a sistemului
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Lumină pură, naturală
• Lumină albă strălucitoare rece
Eficient energetic
• Reducere a consumului de energie cu 80%, în comparație cu sursele de lumină
tradiționale
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Repere
Unghi de lumină reglabil
Intensitate luminoasă reglabilă

Reglați intensitatea luminoasă a
corpurilor de iluminat Philips LED cu
ajutorul unui întrerupător cu variator
(nu este inclus). Acesta face lumina
ideală pentru crearea unui ambient
potrivit pentru orice ocazie, fie că este
o cină în doi sau că vă relaxați cu
familia și cu prietenii în camera de zi.
Philips a testat un număr de variatoare
de perete, care s-au dovedit a fi
compatibile cu luminile noastre cu LED.
În secțiunea de descărcări și asistență,
găsiți disponibilă o listă de variatoare
compatibile.

Sursă de lumină LED integrată

O sursă de lumină în care puteți avea
încredere. Datorită sursei de lumină cu
LED integrat, nu va mai trebui să vă
faceți griji în legătură cu întreținerea
sau înlocuirea lămpii, în timp ce
beneficiați de o ambianță luminoasă
perfectă în locuința dvs.
Lumină albă strălucitoare rece

Sursă LED de mare putere

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: aurie
• Material: aluminiu
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• FFP - Frustration Free Pack (Pachet
fără bătăi de cap): Da
Diverse
• Concepută special pentru: Birou de
acasă, Cameră de zi și dormitor
• Tip: Lampă de masă
• EyeComfort: Nu
Consum de energie
• Energy Efficiency Label: A+

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 43,5 cm
• Lungime: 15,6 cm
• Greutate netă: 1,150 kg
• Lățime: 29 cm
Service
• Garanție: 5 ani

Reducere a consumului de energie cu
80%

Economisește până la 80% din energie,
comparativ cu un bec standard. Se
amortizează de la sine și economisește
bani, an după an. Așadar, redu factura
la lumină și începe să economisești
acum.
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Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000 h
• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 6 W
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 400 lm
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte
joasă sigură
• Culoare lumină: alb rece
• Alimentare de la rețea: Interval 100 V
- 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 5 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei
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• Clasa de protecție: II - izolație dublă
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696163566
• EAN/UPC – Cutie: 8718696232729
• Înălțime: 45,6 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
1,277 kg
• Greutate: 0,002 kg
• Greutate netă (unitate): 1,150 kg
• Greutate SAP (unitate): 456,000 mm
• Lungime SAP (unitate): 71,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 171,000 mm
• Lățime: 7,1 cm
• Lungime: 17,1 cm
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