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Lumină delicată cu ochii
 

Vă ajută să rămâneţi concentrat(ă)

 
Având un aspect simplu, lampa de birou Philips EyeCare este concepută pentru a asigura confortul optim al ochilor dvs. în timp ce

lucraţi. LED-ul de calitate superioară transmite suficientă lumină albă rece încât să vă puteţi concentra tot timpul.

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
• Comutator de pornire/oprire tactil
 

Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2014, Mai 31)



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.

Comutator de pornire/oprire tactil

Uşor de folosit, această lampă de birou Philips EyeCare se aprinde printr-o
uşoară atingere cu degetul. Atingeţi-o pentru a o aprinde sau pentru a o
stinge.

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 negru

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
Comutator pornit/
oprit pe articol

DA

LED integrat DA
Raze de lumină defi-
nite

DA

Cap rabatabil (sus-
jos)

DA

Sursă de lumină anti-
reflexie

DA

Dimensiunile şi greutatea produsului
Înălţime 31 cm
Lungime 41 cm
Lăţime 16 cm
Greutate netă 1,253 kg

Specificaţii tehnice
Sursă de alimentare
reţea

Interval 220 V - 240 V
50 - 60 Hz

Număr de becuri 1
Putere bec inclusă 3 W
Putere maximă bec
de înlocuire

3 W

Lumină totală
generată - corp de
iluminat

150 lm

LED Da
LED încorporat DA
Cod IP IP20

protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm
fără protecţie împotriva apei

Clasa de protecţie II - izolaţie dublă

Service
Garanţie 2 ani

Dimensiunile şi greutatea ambalajului
Înălţime 43,3 cm
Lungime 18,7 cm
Lăţime 18,3 cm
Greutate 1,693 kg

Diverse
Concepută special
pentru

Birou de acasă

Stil Modern
Tip Lampă de masă
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