Lampa biurkowa
LED 8W
QuickCharge PDQ5D Biała
Cena: 123,00

zł / szt.

Kod: PDQ5DW
ID: 68
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna moc 8W w diodach LED, połączona z regulacją jasności świecenia oraz regulacją temperatury
barwowej (ciepła, zimna, neutralna) spowoduje, że zawsze znajdziesz najbardziej odpowiadające Tobie
ustawienia. Lampa PDQ5D to najlepszy wybór dla osób, które poszukują ekonomicznego rozwiązania z
funkcjami, które spotykane są tylko w wyższych modelach lamp. Nowy model wyposażony został w
wielofunkcyjny wyświetlacz (temperatura, czas, zegar, budzi) oraz port USB służący do ładowania zewnętrznych
urządzeń.
W odróżnieniu od tanich lamp o mocy 2W-3W, oferowana lampa posiada system ochrony wzroku "eye
protection" oraz wystarczającą do komfortowej pracy moc 8W, której może Tobie zabraknąć w innych lampach.
Dzięki funkcji regulacji jasności światła, lampa LED PDQ5D może służyć również jako oświetlenie nocne w
sypialni lub pokoju dziecięcym. Nowoczesny design oraz energooszczędność czynią tą lampę jedną z
najlepszych i najtańszych dostępnych na rynku. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów. Najnowszy
model posiada port USB QuickCharge o wydajności do 2.1 A.

Funkcje:
●
●
●
●
●

3-stopniowa regulacja barwy światła (zimna, ciepła, naturalna),
5-stopniowa regulacja jasności świecenia,
Wielofunkcyjny zegar z wyświetlaczem segmentowym LCD (data, czas, temperatura, alarm),
Gniazdo USB QuickCharge o wydajnośći do 2.1A (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych),
Płynna regulacja pochylenia lampy,
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Jakość produktu klasy PREMIUM,
Gwarancja 24 miesiące,
Energooszczędna,
System eye-protection,
Składana obudowa ułatwiająca transport,
Znikoma emisja ciepła,
Żywotność ponad 50 000 godzin.

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

Moc: 8W,
Źródło światła: 18 diod LED,
Typ diod LED: 5630,
Temperatura barwowa: zimny biały 5500K, ciepły biały 3300K, naturalny biały 4200K,
Jasność świecenia: 550 lm,
CRI (RA):>80,
Wydajność portu USB: 2100mA,
Zasilanie lampy: DC 12 V, 1000 mA,
Zasilanie zasilacza: AC 100-240 V, 50/60 Hz,
Podtrzymanie daty i czasu: CR2025/3V,
Wysokość: 33 cm (źródło światła ustawione poziomo),
Wysokość maksymalna: 54,5 cm (źródło światła ustawione pionowo),
Wymiary podstawy: 15 x 15 cm,
Materiał wykonania: ABS, PS,
Kolor: biały połysk,
Wymiary opakowania: 35 x 16,5 x 6 cm.

Zawartość zestawu:
●
●
●
●
●

Lampa LED,
Zasilacz 12 V, 1000 mA,
Bateria CR2025,
Instrukcja w języku polskim,
Karta gwarancyjna.

2/2
tel. +48 796 796 111
tel. +48 533 030 501
sklep@poled.eu
www.poled.eu

