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Šetrné k vašim očiam
Pomôže vám lepšie sa sústrediť
Stolová lampa EyeCare Lamina značky Philips má jednoduchý a nenútený dizajn a je
navrhnutá pre optimálne pohodlie očí pri práci. Vysokokvalitné diódy LED vyžarujú
chladné biele svetlo, ktoré vám pomôže udržať pozornosť.
Optimálne pohodlie pre oči
• Prispôsobená optika pre rovnomerné šírenie svetla
• Navrhnuté pre menej odlesku a menšiu námahu zraku
Pomôže vám lepšie sa sústrediť
• Studené denné svetlo, ideálne na sústredenie
Vytvorte ideálne osvetlenie
• Dotykový vypínač

674243116

Stolová lampa

LAMINA biela, LED

Hlavné prvky
Rovnomerné rozptýlenie svetla

Technické údaje
bez kmitania a pomáha tak podporiť optimálne
pohodlie očí.

Studené denné svetlo

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: syntetický materiál
• Farba: biela

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•
•

Vypínač na výrobku
Integrované LED
Ohraničené svetelné lúče
Sklápacia hlava (nahor-nadol)
Svetelný zdroj bez odleskov

Rozmery a hmotnosť výrobku

Vďaka prispôsobenej optike prinášajú stolové lampy
Philips EyeCare svetlo, ktoré je rozptýlené a
rovnomerne šírené po celom pracovisku. Znížite tak
nerovnomernosť osvetlenia a oslňovanie, ktoré
bežne unavuje a namáha oči.

Menej odleskov a namáhania zraku

•
•
•
•

Výška: 31 cm
Dĺžka: 41 cm
Šírka: 16 cm
Hmotnosť netto: 1,253 kg

Technické špecifikácie

Mnohé zistenia dokazujú, že chladné denné svetlo
s teplotou farby 5500 K a až 1000 luxov pomáha pri
sústredení tým, že udržuje úrovne energie a
ostražitosti pomocou prirodzenej úrovne osvetlenia.

Dotykový vypínač

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 3 W
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 3 W
• Farba svetla: chladné denné svetlo
• Životnosť žiarovky až do: 20 000 hod.
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 150 lm
• LED: áno
• Zabudované LED
• Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou

Servis

• Záruka: 2 roky
Kombinácia prispôsobenej optiky a
vysokokvalitného bieleho svetla LED tejto stolovej
lampy Philips EyeCare pomáha redukovať odlesky a
zmenšiť tak namáhanie zraku. Svetlo je príjemné a

Rozmery a hmotnosť balenia
Stolovú lampu s jednoduchým použitím Philips
EyeCare môžete zapnúť jemným dotykom prsta.
Dotykom ju môžete aj jednoducho vypnúť.

•
•
•
•

Výška: 43,3 cm
Dĺžka: 18,7 cm
Šírka: 18,3 cm
Hmotnosť: 1,693 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Domáca kancelária a
študovňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Stolová lampa
•
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