Lampa
kreślarska/kosmet
yczna LED 5W PD1212
Cena: 159,00

zł / szt.

Kod: PD1212
ID: 36
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lampa kreślarska LED o mocy 5W to lampa z zaciskowym systemem mocowania do stołu oraz pełną regulacją
pochylenia. Oferowany przez nas model, emituje przyjemne dla oka naturalne światło o temperaturze barwowej
4000K.
Dzięki 3-stopniowej regulacji jasności świecenia, i ramieniu z trzema przegubami, lampa ta zyskuje właściwie
nieskończony wachlarz zastosowań. Może z powodzeniem służyć jako lampka nocna, ale także jako oświetlenie
powierzchni roboczych kosmetyczek, projektantów, ilustratorów i innych artystów a także jako oświetlenie
obrabiarek i stołów warsztatowych.

Lampa nada się wszędzie tam, gdzie ze względu na małą dostępną powierzchnię niemożliwe jest ustawienie
tradycyjnej lampy o szerokiej podstawie. Dzięki włącznikowi dotykowemu a co za tym idzie gładkiej powierzchni
lampy, dużo łatwiej będzie utrzymać ją w czystości. W lampie zastosowano aż 60 diod LED o mocy łącznej ponad
5W (jest to ekwiwalent ponad 50 W w tradycyjnej żarówce).

Funkcje:
●
●
●

3-stopniowa regulacja jasności świecenia,
Płynna regulacja wysokości i pochylenia lampy,
Mocowanie zaciskowe.

Informacje podstawowe:
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●
●
●
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●
●

Jakość produktu klasy PREMIUM,
Gwarancja 24 miesiące,
Energooszczędna,
System eye-protection,
Składane ramie, ułatwiające transport,
Znikoma emisja ciepła,
Żywotność ponad 35 000 godzin,

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

Moc: 5 W,
Źródło światła: 60 diod LED,
Typ diod LED: SMD 3014,
Temperatura barwowa: naturalny biały 4000 K,
Jasność świecenia: 270 lm,
RA:>70,
Zasilanie lampy: DC 11 V, 500 mA,
Zasilanie zasilacza: AC 100~240 V, 50/60 Hz,
Wysokość: od 17 do 83 cm (źródło światła ustawione poziomo),
Wysokość maksymalna: 112 cm (źródło światła ustawione pionowo),
Maksymalna grubość blatu do zamocowania lampy: 5,2 cm,
Materiał wykonania: ABS, PS i aluminium,
Kolor: ramię srebrne, klosz biało-czarny,
Wymiary opakowania: 52 x 9,5 x 9 cm.

Zawartość zestawu:
●
●
●
●
●

Lampa LED,
Zasilacz DC 11 V, 500 mA,
Dwie sprężynki ramienia,
Mocowanie zaciskowe (imadełko),
Karta gwarancyjna.
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