Lampa biurkowa
LED 10W - PD7
Biała
Cena: 173,00

zł / szt.

Kod: PD7W
ID: 2
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna moc 10W w diodach LED, połączona z płynną regulacją jasności świecenia oraz regulacją
temperatury barwowej (ciepła, zimna, neutralna) spowoduje, że nie poczujesz niedosytu i zawsze
znajdziesz najbardziej odpowiadające Tobie ustawienia. Wyświetlacz pokazujący datę, aktualną godzinę i
temperaturę otoczenia, nadaje lampie niepowtarzalnego wyglądu oraz funkcjonalności. Ponadto podstawa
lampy została wyposażona w port USB, który pozwoli naładować Twój smartfon czy tablet.
W odróżnieniu od tanich lamp o mocy 2W-3W, nasza lampa posiada system ochrony wzroku "eye
protection" oraz moc wystarczającą do komfortowej pracy, której może Tobie zabraknąć w innych lampach.
Dzięki funkcji regulacji jasności światła, lampa LED PD7 może służyć do oświetlenia miejsca pracy, i równie
dobrze sprawdzi się jako lampka nocna w sypialni lub pokoju dziecięcym. Naszą lampę szczególnie
doceniają kosmetyczki, pracownicy biurowi i wszyscy ci, którzy wymagają niezawodnego i
energooszczędnego oświetlenia. Niekonwencjonalny design jest doskonałym uzupełnieniem nowoczesnego
wnętrza, natomiast obudowa wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, zaspokoi nawet najbardziej
wymagającego klienta.

Funkcje:
●
●
●
●
●

3-stopniowa regulacja barwy światła (zima, ciepła, naturalna),
5-stopniowa regulacja jasności świecenia,
Wielofunkcyjny zegar z wyświetlaczem segmentowym LED, (data, czas, temperatura, alarm),
Gniazdo USB (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych),
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Płynna regulacja pochylenia lampy.
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Informacje podstawowe:
●
●
●
●
●
●
●

Jakość produktu klasy PREMIUM,
Gwarancja 24 miesiące,
Energooszczędna,
System eye-protection,
Składana obudowa, ułatwiająca transport,
Znikoma emisja ciepła,
Żywotność ponad 35 000 godzin.

Parametry techniczne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Moc: 10 W,
Źródło światła: 27 diod LED,
Typ diod LED: SMD 2835,
Temperatura barwowa: zimny biały 5500K, ciepły biały 3300K, naturalny biały 4200K,
Jasność świecenia: 450 lm,
RA: >70,
Wydajność portu USB: 500 mA,
Zasilanie lampy DC 12 V, 1500 mA,
Zasilanie zasilacza: AC 100~240 V, 50/60 Hz,
Podtrzymanie daty i czasu: CR2032/3V,
Wysokość: 46 cm (źródło światła ustawione poziomo),
Wysokość maksymalna: 76 cm (źródło światła ustawione pionowo),
Średnica podstawy: 19 cm,
Materiał wykonania: ABS i PS,
Kolor: biały połysk,
Wymiary opakowania: 45 x 20,5 x 9,5 cm.

Zawartość zestawu:
●
●
●
●
●

Lampa LED,
Zasilacz DC 12V 1500mA,
Bateria CR2032,
Instrukcja w języku polskim,
Karta gwarancyjna.
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