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Karta katalogowa produktu:

 

Lampka energooszczędna na biurko MAULatlantic, 11W, mocowana
zaciskiem, czarna

Profesjonalna lampa do pracy
Wysoka jakość oświetlenia
Atrakcyjna cena
Certyfikat bezpieczeństwa Intertek GS
Podłużna głowica i delikatna konstrukcja podwójnego ramienia
Opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana
przez inżynierów MAUL
źródło światła: energooszczędna żarówka 11W
Typ trzonka: G23
Biel światła dziennego (6500K)
Sprzedawana z żarówką w klasie energetycznej "A"
średnie zużycie energii: 14 kWh/1000h
żywotność źródła światła: 8000 godzin świecenia
Nie pobiera mocy w stanie OFF
Natężenie oświetlenia: 1700lx w odległości 35cm
Strumień świetlny: 840lm
Górne ramię o długości 34cm, dolne ramię - 33cm
Głowica oświetleniowa o wymiarach 36x7cm
łatwo dostępny przełącznik umieszczony na głowicy
Reflektorek dla optymalnego wykorzystania oświetlenia
Oprawa pasuje do żarówek klasy energetycznej od A+ do B
Wersja z metalowym zaciskiem do mocowania do biurka o grubości
blatu do 5,5cm, z ochronną podkładką
Wysokość robocza w typowej pozycji wynosi 42cm
2 lata gwarancji
Kolor: czarny

Cena 221,28 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 6353
Numer dostawcy M8213590
Numer Celcen 13-00053-7
Kod kreskowy 4002390041331
Nazwa produktu Lampka energooszczędna na biurko MAULatlantic, 11W, mocowana zaciskiem, czarna
Opis profesjonalna lampa do pracy; wysoka jakość oświetlenia; atrakcyjna cena; certyfikat

bezpieczeństwa Intertek GS; podłużna głowica i delikatna konstrukcja podwójnego ramienia;
opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez inżynierów MAUL;
źródło światła: energooszczędna żarówka 11W; typ trzonka: G23; biel światła dziennego
(6500K); sprzedawana z żarówką w klasie energetycznej "A"; średnie zużycie energii: 14
kWh/1000h; żywotność źródła światła: 8000 godzin świecenia; nie pobiera mocy w stanie OFF;
natężenie oświetlenia: 1700lx w odległości 35cm; strumień świetlny: 840lm; górne ramię o
długości 34cm, dolne ramię - 33cm; głowica oświetleniowa o wymiarach 36x7cm; łatwo
dostępny przełącznik umieszczony na głowicy; reflektorek dla optymalnego wykorzystania
oświetlenia; oprawa pasuje do żarówek klasy energetycznej od A+ do B; wersja z metalowym
zaciskiem do mocowania do biurka o grubości blatu do 5,5cm, z ochronną podkładką; wysokość
robocza w typowej pozycji wynosi 42cm; 2 lata gwarancji; kolor: czarny

Kategoria Lampki
Klasa Premium
Marka MAUL
 

Kolor
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Lampka mocowana do blatu
Typ Energooszczędna
Rodzaj 11W

Eko biuro
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Lampka energooszczędna na biurko MAULatlantic, 11W, mocowana
zaciskiem, czarna
Materiał Metal/plastik
Cykl życia (h) 8000
Natężenie światła LUX 1700
Natężenie światła LUMEN 840
W ofercie od 2013-01
Klasa energetyczna A
 

Wymiary
Wysokość (mm) 420
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Hit
Ilość lat gwarancji 2
Certyfikaty, normy, patenty Intertek GS
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 31521100-5
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 6 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

    

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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