LED stolní lampa VARIABEL 32LED-01 WHITE / BLACK
- vysoká variabilita nastavení LED panelu do výšky a sklonu ve všech úhlech
Napětí:12V
Napájecí (síťový adaptér 230V součástí)
Výkon: 9 W
Podle nastavení intenzity a barvy světla lze dosáhnout svítivosti 150- 900 lumenů a nahradit tak klasickou žárovku 40 – 120 W.
Barevná teplota: regulovatelná 2700-6500K v pěti úrovních
Čím vyšší číslo, tím má světlo studenější (bělejší) odstín – teplá bílá je 2700K
Index podání barev (Ra): >80
NEPÁLÍ – neprodukuje zbytečné teplo, vhodná i pro děti
NEBLIKÁ – nemá stroboskopický efekt
NENABÍHÁ – svítí ihned na plný výkon
NEVYZAŘUJE UV – nepřitahuje hmyz, neškodí zdraví
Světelný LED panel s úsporou až 95 % elektrické energie oproti běžným lampám
- Náhrada klasické žárovky 40 – 120 W podle nastavení
- Roční úspora elektrické energie v řádu stovek korun
- 25 variant nastavení (5 stupňů intenzity + 5 stupňů zabarvení)
- Produkuje měkké přirozené světlo
- Velmi kvalitní elektronika americké výroby
- Neobsahuje škodlivé látky jako rtuť, nevyzařuje UV způsobující stárnutí, bolesti hlavy a očí, nepřitahuje hmyz
- Nezahřívá se, nepálí, neoslňuje, nebliká
- Okamžitý náběh 100% osvícení
- Vhodná i pro děti
- Dotykový display, snadné moderní ovládání, jednoduchý a praktický design
- Paměť posledního nastavení
- Ovládací prvky jemně svítí ve tmě
- Robustní podstavec
- Vysoká variabilita nastavení LED panelu do výšky a sklonu ve všech úhlech
- Kostra je ze slitiny hliníku a plastu (ABS) v barvě bílé nebo černé
Životnost 50.000 hodin, tj. 20 let při svícení 6-7 hodin denně

Nastavte si svůj vlastní směr osvětlení a zbavte se nepříjemných a rušivých odlesků běžných lampiček na Vaší obrazovce
nebo pracovním stole.
Stylová, multifunkční stolní lampa VARIABEL 32LED-01 je skvělým doplňkem do každé kanceláře v práci nebo doma, udělá
radost dospělým i dětem na jejich stole a prokáže velkou službu jako lampa na čtení před usnutím.
Lze natáčet všemi směry – doprava, doleva s libovolným nastavením úhlu.
Nastavitelné rameno se světelným zdrojem je navíc možné umístit v kruhovém pohybu o 340°.
Můžete ho zcela sklopit nebo narovnat souběžně s tělem lampičky.
Tato inteligentní stolní lampa VARIABEL 32LED-01 má paměť a rozsvítí se v posledním Vámi nastaveném jasu a barvě
světla. Dotykový panel umožňuje jednoduché a přirozené ovládání, jehož prvky jemně svítí ve tmě a signalizují Vám kde rychle
rozsvítit. Použitím šipek nahoru a dolů určíte až 5 stupňů jasu dle Vaší nálady a potřeby. Pokaždé, když změníte nastavení
jasu, lampa pípne a potvrdí Vám provedenou akci.
Stolní lampa VARIABEL 32LED-01 je výborný pomocník při precizní práci a nutnosti soustředění se. Stačí nastavit na
dotykovém displeji nejvyšší bod svícení, barvu světla na bílou, která se nejvíce podobá dennímu světlu a rázem všechna
omezení efektivity práce způsobené nekvalitním večerním osvětlením vymizí. Lampička je užitečná i přes den pro doplnění
nedostatečného osvětlení zvoleným stupněm jeho intenzity a barvy tak, aby efekt byl pro Vás co nejpřirozenější. Pro klidné,
relaxační světlo nastavte lampičku na nejnižší úroveň osvětlení a teplou barvu chromatičnosti. Dopřeje Vám příjemnou
světelnou
navigaci
v
noci
nebo
kulisu
chránící
Vaše
oči
při
práci
na
obrazovce.
Chraňte kůži a oči Vašich dětí a myslete ekologicky. Vytvořte si své vlastní prostředí při práci, studiu, sportu, čtení, usínání nebo
pití kávy se stolní lampou VARIABEL 32LED-01.
Rozměry:
Výška světelné plochy ve vodorovné poloze: 41,5 cm
Velikost svítícího panelu netto: 27 x 3 cm
Celková výška lampy vztyčené: 74,5 cm
Celková výška lampy s LED panelem ve vodorovné poloze: 43 cm
Průměr podstavce: 20 cm
Rozměry kartonového obalu: 40 x 23,5 x 9,5 (d x š x h )
Vyzkoušejte dokonalou lampu.
Myslete na to, že LED technologie je šetrná nejen k lidskému zdraví,
ale i životnímu prostředí.

