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Đèn bàn đáng tin cậy
Khám phá khả năng vô hạn với đèn bàn siêu linh hoạt Philips LED. Có thể
điều chỉnh độ sáng hoàn hảo hoặc điều chỉnh độ cao và khoảng cách khi
làm việc. Đèn được thiết kế để mang lại cho bạn sự hài lòng với trải
nghiệm ánh sáng đầy tráng lệ.
Đèn LED tiên tiến
• công nghệ LED
Điều khiển
• Công tắc trên đế
Dễ sử dụng
• Có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng
• Cổ ngỗng có thể điều chỉnh
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Những nét chính
công nghệ LED
Sản phẩm LED đảm bảo mức tỏa nhiệt
tối thiểu, giúp giữ an toàn khi cầm và có
thể chạm vào.
Công tắc trên đế

Có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng
Có thể gập đầu bằng chụp xoay dễ điều
chỉnh hướng chiếu sáng
Cổ ngỗng có thể điều chỉnh
Cho phép điều chỉnh hướng chiếu sáng
khi bạn muốn đọc sách, làm việc hoặc
học tập.

Công tắc đèn nằm trên đế, thuận tiện
trong tầm với.

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: tím
• Chất liệu: tổng hợp
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Văn phòng
tại nhà & Phòng học, Phòng khách và
Phòng ngủ
• Loại bóng: Đèn bàn
• EyeComfort: Không
Mức tiêu thụ điện
• Nhãn hiệu quả năng lượng: Built in
LED
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều cao: 40,1 cm
• Chiều dài: 15,1 cm
• Trọng lượng thực: 1,010 kg
• Chiều rộng: 29,1 cm
Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
• Tổng công suất chiếu sáng của bộ
đèn: 130 lm
• Nguồn điện lưới: Dải 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED tích hợp: Có
• Số bóng đèn: 1
• Công suất bóng đèn đi kèm: 2.6 W
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 2.6 W
• Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những
vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả
năng chống nước
• Cấp độ bảo vệ: II - cách điện hai lớp
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Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Cái: 6947830433643
• EAN/UPC - Trường hợp:
6947830478576
• Chiều cao: 29,7 cm
• EAN tổng trọng lượng SAP (Cái): 1,240
kg

Ngày phát hành:
2019-12-02
Phiên bản: 0.258

• Khối lượng: 1,240 kg
• Trọng lượng thực: 1,010 kg
• Chiều cao SAP (Cái): 297,000 mm
• Chiều dài SAP (Cái): 172,000 mm
• Chiều rộng SAP (Cái): 172,000 mm
• Chiều rộng: 17,2 cm
• Chiều dài: 17,2 cm
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