PHILIPS
Galda lampa
GADWALL BASECLAMP
zelta
LED
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Saudzē acis
Izbaudiet Philips Gadwall BaseClamp LED galda lampas pielāgojamību ar
tās divejāda lietojuma skavu vai pamatni. Honeycomb šūnveida lēcas
izkliedē gaismu vienmērīgi ar mazāk atspīdumu, un 4 pakāpju spilgtuma
regulēšana sniedz spēju pielāgot un radīt lielisku lasīšanas atmosfēru.
Viegli piedzīvot
• Pielāgojams apgaismojuma leņķis
Uzlabots LED apgaismojums
• Ar gaismmaiņa slēdzi regulējama gaismas intensitāte
• Regulējama 2700–6500 K
Enerģijas taupīšana
• Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar parastajiem gaismas avotiem
• Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
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Izcila kvalitāte
• Lietais alumīnijs izcilam izskatam un efektam
Apgaismojums veselām acīm
• Zinātnisks gaismas iestatījums, kas acīm nodrošina optimālu aizsardzību
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Izceltie produkti
Pielāgojams apgaismojuma leņķis
Darbojas ar reostatu

Elektroenerģijas ekonomija 80%
apmērā

Pielāgojiet Philips LED gaismas
intensitāti ar gaismmaiņa slēdzi (nav
iekļauts). Tas padara šo gaismu ideāli
piemērotu atmosfēras radīšanai
jebkurai dzīves situācijai, piemēram,
smalkām vakariņām divatā vai atpūtai
kopā ar ģimeni un draugiem viesistabā.
Philips ir pārbaudījis lielu skaitu sienas
slēdžu, kas ir apstiprināti kā saderīgi ar
mūsu LED apgaismojumu. Saderīgo
gaismmaiņu slēdžu saraksts ir pieejams
lejupielāžu un atbalsta sadaļā.

Šī spuldze salīdzinājumā ar standarta
spuldzēm ietaupa līdz 80% enerģijas.Tā
atmaksājas un gadu no gada ietaupīs
jūsu naudu. Samaziniet savu
elektroenerģijas rēķinu un sāciet taupīt
jau tagad.

Vislabākie materiāli

Zinātnisks gaismas iestatījums

Iebūvēts LED gaismas avots

Regulējamība

Gaismas avots, kuram varat uzticēties.
Izmantojot iebūvēto LED gaismas
avotu, mājās visu laiku ir perfekta
apkārtējā gaisma, bet jums nav
jāraizējas par apkopi vai spuldžu
maiņu.
Šī lampa ir regulējama. Jūs varat
izvēlēties gaismas krāsu no silti baltas
(2700 K) līdz vēsai dienas gaismai
(6500 K).
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Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: zelta
• Materiāls: Alumīnijs
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Komplektā iekļauta skava: Jā
• Ar reostatu: Jā
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Iesl./izsl. slēdzis uz produkta: Jā
• Komplektā iekļauts strāvas adapteris:
Jā
Dažādi
• Radīts tieši: Māju birojs un studija,
Dzīvojamā istaba un guļamistaba
• Stils: Funkcionāls
• Tips: Galda lampa
• Acu komforts: Nē
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 41,4 cm
• Garums: 30,5 cm
• Neto svars: 2,895 kg
• Platums: 58,4 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 600 lm
• Elektrotīkla strāva: Diapazons 100 V 240 V, 50–60 Hz
• Aptumšojams gaismeklis: Jā
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Nē
• Iekļautā gaismas avota enerģijas
klase: A
• Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm,
kuru klase ir: A+ līdz E
• Spuldžu skaits: 1
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 11 W
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696168974
• Neto svars: 2,895 kg
• Bruto svars: 3,335 kg
• Augstums: 91,000 mm
• Garums: 203,000 mm
• Platums: 550,000 mm
• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696168974
• Materiāla numurs (12NC):
915005666201
• EAN/UPC — korpuss: 8718696237021
• Augstums: 9,1 cm
• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 3,335 kg
• Svars: 3,335 kg
• Neto svars: 2,895 kg
• SAP augstums (1 gab.): 91,000 mm
• SAP garums (1 gab.): 203,000 mm
• SAP platums (1 gab.): 550,000 mm
• Platums: 20,3 cm
• Garums: 55 cm
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