
 

 

Philips Eyecare
Lampă de masă

Blade
LED

67422/87/16
Lumină delicată cu ochii

Vă ajută să rămâneţi concentrat(ă)
Lucraţi confortabil cu ajutorul lămpii de birou EyeCare Blade de la Philips. Led-urile de 
înaltă calitate emit o lumină albă, rece care vă ajută să rămâneţi concentrat(ă).

Confort optim pentru ochi
• Optică personalizată pentru distribuţia uniformă a luminii
• Concepută pentru a reduce reflexiile și oboseala ochilor

Vă ajută să rămâneţi concentrat(ă)
• Lumină naturală rece, ideală pentru focalizare și concentrare

Creaţi ambianţa ideală de lumină
• Reglarea luminozităţii în 3 pași



 Distribuţie uniformă a luminii

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

Reduce reflexiile și oboseala ochilor

Combinaţia de optică personalizată și lumină rece de 
înaltă calitate cu LED-uri a acestei lămpi de birou 
Philips EyeCare ajută la reducerea reflexiilor și a 
oboselii ochilor. Confortabilă și 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 și până 
la 1000 de lucși promovează concentrarea prin 
menţinerea nivelurilor de energie și vigilenţă cu 
niveluri de lumină naturală.

Reglarea luminozităţii în 3 pași

Când vine vorba despre intensitatea luminii necesare 
citirii sau efectuării unei activităţi, preferinţele diferă. 
Ca atare, această lampă de birou Philips EyeCare 
dispune de o funcţie de estompare a luminozităţii în 
3 pași, pentru a vă permite să efectuaţi această 
acţiune.
674228716

Specificaţii
Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: gri

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 39,6 cm
• Lungime: 43,5 cm
• Lăţime: 14 cm
• Greutate netă: 0,870 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 6 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 6 W
• 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 și greutatea ambalajului
• Înălţime: 45,8 cm
• Lungime: 15,3 cm
• Lăţime: 6,3 cm
• Greutate: 1,010 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Birou de acasă
• Stil: Modern
• Tip: Lampă de masă
•
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