Lampa biurkowa
LED 5W z
akumulatorem PD9027 Czarna
Cena: 93,00

zł / szt.

Kod: PD9027B
ID: 83
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lampa biurkowa LED PD9027 to nowoczesny model lampki biurkowej wyposażony w akumulator, zapewniający
do 5 godzin pracy po odłączeniu od źródła zasilania. Model ten posiada ponadto dotykowy włącznik z regulacją
temperatury barwowej (ciepła, zimna, naturalna) oraz wyłącznik czasowy (timer) z opóźnieniem 40 minut.
Elastyczne ramię umożliwia ustawienie w dogodnej pozycji a niewielkie rozmiary po złożeniu umożliwiają
używanie jej jako lampy przenośnej. Produkt ten doskonale nadaje się do pracy w biurze, dla ucznia a także jako
lampka kosmetyczna.

Wysoka moc 5W jest wystarczająca do komfortowej pracy dzięki czemu może służyć jako główna lampka
biurkowa do pracy i nauki. Lampkę wyposażono w filtr zmiękczający światło eye-protection dzięki czemu jest
bezpieczna dla wzroku. Lampkę można zasilać/podłączyć pod port USB komputera. GRATIS dodajemy ładowarkę
sieciową USB umożliwiającą podłączenie lampki do sieci.

Funkcje:
●
●
●

3-stopniowa regulacja barwy światła (zimna, ciepła, naturalna),
Wbudowany akumulator do pracy bez zasilania sieciowego,
Płynna regulacja pochylenia lampy.
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●
●
●
●
●

Gwarancja 24 miesiące,
Energooszczędna,
System eye-protection,
Znikoma emisja ciepła,
Żywotność ponad 35 000 godzin.

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

Moc: 5W,
Źródło światła: 40 diod LED,
Typ diod LED: SMD 2835,
Temperatura barwowa: zimny biały 5880K, ciepły biały 2700K, naturalny biały 4200K,
Jasność świecenia: 250 lm,
RA:>80,
Typ wbudowanego akumulatora: 18650,
Pojemność akumulatora: 2200 mAh,
Zasilanie lampy: DC 5V, 500 mA,
Zasilanie zasilacza: AC 100-240 V, 50/60 Hz,
Wysokość: 38 cm (źródło ustawione poziomo),
Wysokość maksymalna: 62 cm (źródło światła ustawione pionowo),
Średnica podstawy: 17 cm,
Materiał wykonania: ABS, PS,
Kolor: Czarny mat,
Wymiary opakowania: 34 x 17,5 x 17,5 cm.

Zawartość zestawu:
●
●
●
●

Lampa LED,
Zasilacz DC 5 V, 500 mA,
Karta gwarancyjna,
Instrukcja w języku polskim.
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