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Karta katalogowa produktu:

 

Lampka LED na biurko MAULseven, 4W, składana, czarna
Ledowa lampka nabiurkowa
Zgrabna i bezprzewodowa oprawa do małych pomieszczeń lub
zmieniających się miejsc pracy
Funkcja off-grid (lampka wyposażona w akumulator dzięki czemu nie
musi być podpięta do zasilania aby świecić
Zabierz ją wszędzie tam, gdzie jest potrzebne światło: na taras, stół
kuchenny, piwnicę, samochód kempingowy lub do hotelu
Temperaturę barwową można regulować
Ekstremalnie niskie zużycie energii: zużycie o 80% niższe niż w
przypadku konwencjonalnychż żarówek
Koncepcja bezpieczeństwa technicznego Made by MAUL
Z 15 diodami LED: 5 ciepłobiałymi (3000 kelwinów) i 10 białymi
światłami dziennymi (6500 kelwinów)
Diody LED wbudowane w oprawę, nie można ich wymienić
żywotność diody LED: 20000 godzin świecenia
Klasa energetyczna: “A +” (widmo od A ++ do E)
średnie zużycie energii: 4 kWh/1000h
Natężenie oświetlenia: 1560lx w odległości 26cm
Strumień świetlny: 210lm
Wysokość lampki: 27,2 cm
Głowica o wymiarach 21,7 x 5 cm, ruchoma
Podstawa o wymiarach 6,2 x 5 cm, z ochroną na biurko
Wymiary złożonej lampki 26,3 x 5 x 6,2 cm
Czas pracy akumulatora: ok. 5 godzin, czas ładowania: ok. 4 godziny
Wygodny przycisk sterowania z funkcją dotykową
Port mini USB z boku podstawy
W zestawie kabel USB, długość ok. 94 cm
Wymiary złożonej lampki 26,3 x 5 x 6,2 cm
Przyjazne dla środowiska i bezpieczne opakowanie
2 lata gwarancji
Kolor: czarny

Cena 280,24 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 618104
Numer dostawcy M8180190
Numer Celcen 13-01642-15
Kod kreskowy 4002390069205
Nazwa produktu Lampka LED na biurko MAULseven, 4W, składana, czarna
Opis ledowa lampka nabiurkowa; zgrabna i bezprzewodowa oprawa do małych pomieszczeń lub

zmieniających się miejsc pracy; funkcja off-grid (lampka wyposażona w akumulator dzięki
czemu nie musi być podpięta do zasilania aby świecić; zabierz ją wszędzie tam, gdzie jest
potrzebne światło: na taras, stół kuchenny, piwnicę, samochód kempingowy lub do hotelu;
temperaturę barwową można regulować; ekstremalnie niskie zużycie energii: zużycie o 80%
niższe niż w przypadku konwencjonalnychż żarówek; koncepcja bezpieczeństwa technicznego
Made by MAUL; z 15 diodami LED: 5 ciepłobiałymi (3000 kelwinów) i 10 białymi światłami
dziennymi (6500 kelwinów); diody LED wbudowane w oprawę, nie można ich wymienić;
żywotność diody LED: 20000 godzin świecenia; klasa energetyczna: “A +” (widmo od A ++ do
E); średnie zużycie energii: 4 kWh/1000h; natężenie oświetlenia: 1560lx w odległości 26cm;
strumień świetlny: 210lm; wysokość lampki: 27,2 cm; głowica o wymiarach 21,7 x 5 cm,
ruchoma; podstawa o wymiarach 6,2 x 5 cm, z ochroną na biurko; wymiary złożonej lampki 26,3
x 5 x 6,2 cm; czas pracy akumulatora: ok. 5 godzin, czas ładowania: ok. 4 godziny; wygodny
przycisk sterowania z funkcją dotykową; port mini USB z boku podstawy; w zestawie kabel USB,
długość ok. 94 cm; wymiary złożonej lampki 26,3 x 5 x 6,2 cm; przyjazne dla środowiska i
bezpieczne opakowanie; 2 lata gwarancji; kolor: czarny

Kategoria Lampki
Klasa Premium
Marka MAUL
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Lampka LED na biurko MAULseven, 4W, składana, czarna
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Lampka stojąca
Typ LED
Rodzaj 4W
Materiał Metal/plastik
W ofercie od 2019-01
Klasa energetyczna A+
Cykl życia (h) 20000
Natężenie światła LUX 1560
Natężenie światła LUMEN 210
 

Wymiary
Wysokość (mm) 272
 

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

Wspólny słownik zamówień
CPV 31521100-5
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

     

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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