PHILIPS
Namizna svetilka
LEVER
zlata
LED
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zanesljiva osvetlitev mize
Zlata namizna svetilka LED Philips Lever, oblikovana s poudarkom na
estetskem videzu in s 4-stopenjsko zatemnitvijo, ima aluminijasto roko z
izčiščeno linijo in vrtljivo senčilo, da lahko svetlobo usmerite tja, kjer so
najbolj potrebujete.
Preprosta uporaba
• Nastavljiv kot svetlobe
Napredna LED-osvetlitev
• Nastavljiva intenzivnost svetlobe z zatemnilnim stikalom
Varčevanje z energijo
• Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
Čista, naravna svetloba
• Svetla, hladna bela svetloba
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Energijska učinkovitost
• 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe
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Značilnosti
Nastavljiv kot svetlobe
Možnost zatemnitve

Intenzivnost svetlobe LED svetilk
Philips lahko nastavite z zatemnilnim
stikalom (ni priložen). Zaradi te
možnosti je svetilka idealna za
ustvarjanje popolnega razpoloženja ob
vsakršni priložnosti, bodisi za intimno
večerjo v dvoje ali za druženje s
sorodniki in prijatelji v dnevni sobi.
Philips je preizkusil več stenskih
zatemnilnih stikal, ki so preverjeno
združljivi s Philipsovimi LED-svetilkami.
Seznam združljivih zatemnilnih stikal je
na voljo v razdelku za prenose in
podporo.

Vgrajen svetlobni vir LED

80 % manjša poraba energije

Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate.
Zaradi vgrajenega svetlobnega vira
LED vam ni treba skrbeti glede
vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati
pa lahko uživate v popolnem
svetlobnem vzdušju svojega doma.

Porabite do 80% manj energije in
denarja v primerjavi s standardnimi
sijalkami. Strošek nakupa se vam kmalu
povrne, poleg tega pa vsako leto
prihranite kar nekaj denarja. Zmanjšajte
račun za elektriko in takoj začnite z
varčevanjem.

Svetla, hladna bela svetloba

Visokozmogljiv LED-vir

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: zlata
• Material: aluminij
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• FFP – Paket brez motenj (Frustration
Free Pack): Da
Razno
• Posebej zasnovano za: Domača
pisarna in soba za učenje, Dnevna
soba in spalnica
• Tip: Namizna svetilka
• Udobje oči: Ne
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost: A
+

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 43,5 cm
• Dolžina: 15,6 cm
• Neto teža: 1,150 kg
• Širina: 29 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
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Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 6 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
400 lm
• Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo
nizka napetost
• Barva svetlobe: hladna bela
• Omrežno napajanje: Razpon 100–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 5 W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo

Datum izdaje: 2019-07-31
Različica: 0.385

• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696163566
• EAN/UPC – ohišje: 8718696232729
• Višina: 45,6 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 1,277 kg
• Teža: 0,002 kg
• Neto teža (kos): 1,150 kg
• Višina SAP (kos): 456,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 71,000 mm
• Širina SAP (kos): 171,000 mm
• Širina: 7,1 cm
• Dolžina: 17,1 cm
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