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Lumină delicată cu ochii
 

Vă ajută să rămâneţi concentrat(ă)

 
Îndreptaţi lumina către punctul în care aveţi nevoie cu lampa de birou Philips EyeCare Pivot. Lampa cu LED cu aprindere

instantanee vă oferă suficientă lumină încât să vă puteţi concentra tot timpul, în timp ce un încărcător USB încorporat şi un

variator tactil vă cresc productivitatea.

Beneficii

Confort optim pentru ochi
• Optică personalizată pentru distribuţia uniformă a luminii
• Concepută pentru a reduce reflexiile şi oboseala ochilor
 
Vă ajută să rămâneţi concentrat(ă)
• Lumină naturală rece, ideală pentru focalizare şi concentrare
 
Creaţi ambianţa ideală de lumină

• Reglare desăvârşită cu modificarea treptată a luminozităţii
 
Design ergonomic
• Port USB integrat
• Acces extins pentru un confort maxim la citire
 

Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2014, August 14)



Caracteristici

Distribuţie uniformă a luminii

Datorită opticii personalizate a lămpilor de birou Philips EyeCare, aveţi parte
de lumină difuză şi distribuită uniform în întregul dvs. spaţiu de lucru. Acest
lucru reduce iluminarea neuniformă sau distorsiunile, ceea ce de obicei
oboseşte ochii.

Reduce reflexiile şi oboseala ochilor

Combinaţia de optică personalizată şi lumină rece de înaltă calitate cu LED-uri
a acestei lămpi de birou Philips EyeCare ajută la reducerea reflexiilor şi a
oboselii ochilor. Confortabilă şi fără scintilaţii vizibile, ajută la asigurarea
confortului optim pentru ochi.

Lumină naturală rece

Diverse constatări au indicat faptul că o temperatură de culoare de 5500 K a
luminii naturale reci şi până la 1000 de lucşi promovează concentrarea prin
menţinerea nivelurilor de energie şi vigilenţă cu niveluri de lumină naturală.

Reducerea treptată a luminozităţii

Nivelurile reglabile ale luminozităţii cu reducerea treptată a intensităţii luminii
vă ajută să setaţi întotdeauna un nivel de luminozitate potrivit pentru ochi şi
perfect pentru ceea ce aveţi de făcut. Reducerea treptată a luminozităţii vă
ajută şi să realizaţi trecerea imperceptibilă de la un nivel la altul, permiţând
ochilor să se adapteze într-un mod mult mai natural.

Port USB integrat
Pentru un plus de confort, această lampă de birou Philips EyeCare este
prevăzută cu un port USB încorporat, care vă permite să vă încărcaţi
smartphone-urile sau alte dispozitive în timp ce lucraţi.

Acces extins

Braţul ergonomic şi flexibil al acestei lămpi de birou Philips EyeCare este
conceput să ofere acces extins pentru confort mai mult atunci când citiţi. Fiind
uşor de poziţionat, înseamnă că nu trebuie să vă aplecaţi sau să vă învârtiţi în
jurul biroului pentru a orienta lumina către spaţiul de lucru.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Design şi finisare
Material materiale sintetice
Culoare gri

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
Variator şi comutator
pornit/oprit pe
produs

DA

LED integrat DA
Raze de lumină defi-
nite

DA

Încărcare USB DA
Cap pivotant (stânga-
dreapta)

DA

Sursă de lumină anti-
reflexie

DA

Dimensiunile şi greutatea produsului
Înălţime 41,6 cm
Lungime 35,3 cm
Lăţime 12 cm
Greutate netă 1,118 kg

Specificaţii tehnice
Sursă de alimentare
reţea

Interval 100 V - 240 V
50 - 60 Hz

Număr de becuri 1
Putere bec inclusă 5,5 W
Putere maximă bec
de înlocuire

5,5 W

Lumină totală
generată - corp de
iluminat

300 lm

Corp de iluminat cu
intensitate variabilă

Da

LED Da
LED încorporat DA
Cod IP IP21

protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm
protecţie împotriva picăturilor de apă
care cad vertical

Clasa de protecţie II - izolaţie dublă

Service
Garanţie 2 ani

Informatie ce poate fi modificată
2014, August 14



Dimensiunile şi greutatea ambalajului
Înălţime 43,8 cm
Lungime 14,7 cm
Lăţime 9,3 cm
Greutate 1,546 kg

Diverse
Concepută special
pentru

Birou de acasă

Stil Modern
Tip Lampă de masă

Informatie ce poate fi
modificată
2014, August 14
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