Lampa biurkowa
LED 12W - PD2
Cena: 133,00

zł / szt.

Kod: PD2
ID: 1
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
✅ Nowoczesna lampa biurkowa LED z filtrem chroniącym wzrok EYE PROTECTION
Lampa biurkowa LED PD2 doskonale sprawdzi się jako główne oświetlenie biurkowe podczas pracy i
nauki. Dzięki możliwości płynnej regulacji natężenia światła i jej barwy każdy użytkownik łatwo dostosuje ją
swoich potrzeb.
▶ wysoka moc 12W oraz filtr zmiękczający światło "eye protection"
▶ elastyczne ramię oraz solidna podstawa umożliwiają płynną regulację pochylenia lampy
▶ wygodne sterowanie poprzez ergonomiczny panel dotykowy
▶ 5 stopniowa regulacja natężenia jasności światła (20%-100%)
▶ 3 stopniowa regulacja temperatury barwowej (ciepła, naturalna, zimna)
▶ może służyć także jako lampka nocna w sypialni lub pokoju dziecięcym
▶ dostępna w kolorze białym oraz czarnym (prosimy o podanie koloru w informacji dla sprzedającego)

✅ Najważniejsze funkcje
Lampa biurkowa PD2 to ergonomiczna i energooszczędna lampa LED, wyposażona w rozwiązania
umożliwiające dostosowanie do potrzeb użytkownika.
▶ chroni wzrok dzięki zastosowaniu specjalnego, rozpraszającego filtra osłaniającego diody LED
▶ 5 stopniowa regulacja natężenia jasności świecenia umożliwia wybór pomiędzy dyskretnym światłem
nocnym (20% mocy), kilkoma poziomami pośrednimi
oraz pełną 100% mocą świecenia
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▶ 3 stopniowa regulacja temperatury barwowej (koloru światła) może być użyta
w zależności
od
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zimna (6500K) jest wskazana przy wielogodzinnej pracy przy biurku, to światło zbliżone barwą do
dziennego
barwa naturalna (4500K) najczęściej wybierana przez użytkowników, nie zmienia koloru oświetlanego
otoczenia
ciepła (2700K) to barwa zarezerwowana dla lubiących światło relaksacyjne, może służyć np. do
oświetlenia nocnego

✅ Sprawdź co otrzymasz w zestawie po zakupie
Produkt jest kompletny i gotowy do użytku. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi oraz karta
gwarancyjna w języku polskim a także niezbędne akcesoria.
▶ lampa LED
▶ zasilacz DC 12 V
▶ karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim
▶ kartonowe opakowanie
▶ wsparcie techniczne naszych specjalistów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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