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Karta katalogowa produktu:

 

Lampka LED na biurko MAULspace, 8W, ze ściemniaczem, srebrna
Atrakcyjna cena
Wyróżniający się design: ramiona o lekko wygiętym kształcie
80% mniejsze zużycie energii niż dla konwencjonalnych żarówek
Minimalistyczne ramię wykonane z anodowanego aluminium
Koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez inżynierów
MAUL
7-stopniowy ściemniacz z płytką dotykową w podstawie
12 diod LED SMD, wbudowanych w oprawę, niewymiennych
Temperatura barwowa: neutralna biel (4100 K)
żywotność diod LED: 20000 godzin śoiecenia
Klasa energetyczna: “A”
Niski pobór mocy: 8W
średnie zużycie energii 8 kWh/1000h
Natężenie oświetlenia - 2080 lx w odległości 35cm
Strumień świetlny 440lm
Długość górnego ramienia - 40cm
Długość dolnego ramienia - ok. 40,5cm
Wysokość w typowej pozycji roboczej - 46cm
Głowica oświetleniowa o wymiarach 12,7x11cm, z możliwością obrotu o
180° i odchylenia o 140°
Stabilna podstawa o wymiarach 21x16,5cm, dociążona, posiada matę
do ochrony powierzchni biurka
2 lata gwarancji
Kolor: srebrno-czarny

Cena 732,90 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 415437
Numer dostawcy M8202195
Numer Celcen 13-00791-16
Kod kreskowy
Nazwa produktu Lampka LED na biurko MAULspace, 8W, ze ściemniaczem, srebrna
Opis atrakcyjna cena; wyróżniający się design: ramiona o lekko wygiętym kształcie; 80% mniejsze

zużycie energii niż dla konwencjonalnych żarówek; minimalistyczne ramię wykonane z
anodowanego aluminium; koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez
inżynierów MAUL; 7-stopniowy ściemniacz z płytką dotykową w podstawie; 12 diod LED SMD,
wbudowanych w oprawę, niewymiennych; temperatura barwowa: neutralna biel (4100 K);
żywotność diod LED: 20000 godzin śoiecenia; klasa energetyczna: “A”; niski pobór mocy: 8W;
średnie zużycie energii 8 kWh/1000h; natężenie oświetlenia - 2080 lx w odległości 35cm;
strumień świetlny 440lm; długość górnego ramienia - 40cm; długość dolnego ramienia - ok.
40,5cm; wysokość w typowej pozycji roboczej - 46cm; głowica oświetleniowa o wymiarach
12,7x11cm, z możliwością obrotu o 180° i odchylenia o 140°; stabilna podstawa o wymiarach
21x16,5cm, dociążona, posiada matę do ochrony powierzchni biurka; 2 lata gwarancji; kolor:
srebrno-czarny

Kategoria Lampki
Klasa Premium
Marka MAUL
 

Kolor
Kolor Srebrny
 

Cecha
Produkt Lampka stojąca
Typ LED
Rodzaj 8W
Materiał Metal/plastik
Natężenie światła LUMEN 440
W ofercie od 2016-10
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Lampka LED na biurko MAULspace, 8W, ze ściemniaczem, srebrna
Klasa energetyczna A
Cykl życia (h) 20 000
Natężenie światła LUX 2080
 

Wymiary
Wysokość (mm) 460
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 2
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 31521100-5
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 4 sztuk
Jednostka 2 16 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

    

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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