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Karta katalogowa produktu:

 

Lampka energooszczędna na biurko MAULoffice, 20W, mocowana zaciskiem,
srebrno-czarna

Inspirujący design, modne połączenie materiałów
Profesjonalna lampa przeznaczona do miejsca pracy
Wysoka jakość oświetlenia
Opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana
przez inżynierów MAUL
Oszczędza miejsce, stabilna: w opakowaniu zarówno podstawa jak i
metalowy zacisk do mocowania na blacie
źródło światła: energooszczędna żarówka 20W
Popularny typ trzonka: E27
Temperatura barwowa: ciepła biel (2700K)
Oprawa jest sprzedawana z żarówką klasy energetycznej "A&quot
średnie zużycie energii: 20 kWh/1000h
Nie pobiera mocy w stanie OFF
Natężenie oświetlenia: 1300lx w odległości 35cm
Strumień świetlny: 1160lm
Ramię wykonane z wysokiej jakości aluminium, możliwość obrotu o
160&deg
Ramię umocowane jest za pomocą delikatnego metalowego pręta oraz
sprężyny
Górne i dolne ramię o długości 41cm każde
Wysokość w normalnej pozycji roboczej - 54cm
Głowica lampy z powłoką antyrefleksyjną
Głowica lampy ma wymiary 21,5x9cm oraz możliwość obracania i
odchylania
Reflektor o długości 21cm, zapewniający optymalne wykorzystanie
oświetlenia
łatwo dostępny przełącznik na głowicy lampy
Stabilna i obrotowa metalowa podstawa o średnicy 23cm, elegancka
antracytowa powierzchnia
Lampa pasuje do żarówek klasy energetycznej od A+ do B
2 lata gwarancji
Kolor: srebrno-czarny

Cena 417,88 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 6367
Numer dostawcy M8215095
Numer Celcen 13-00062-8
Kod kreskowy 4002390029919
Nazwa produktu Lampka energooszczędna na biurko MAULoffice, 20W, mocowana zaciskiem, srebrno-czarna
Opis inspirujący design, modne połączenie materiałów; profesjonalna lampa przeznaczona do miejsca

pracy; wysoka jakość oświetlenia; opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego
opracowana przez inżynierów MAUL; oszczędza miejsce, stabilna: w opakowaniu zarówno
podstawa jak i metalowy zacisk do mocowania na blacie; źródło światła: energooszczędna
żarówka 20W; popularny typ trzonka: E27; temperatura barwowa: ciepła biel (2700K); oprawa
jest sprzedawana z żarówką klasy energetycznej "A" średnie zużycie energii: 20 kWh/1000h; nie
pobiera mocy w stanie OFF; natężenie oświetlenia: 1300lx w odległości 35cm; strumień
świetlny: 1160lm; ramię wykonane z wysokiej jakości aluminium, możliwość obrotu o 160° ramię
umocowane jest za pomocą delikatnego metalowego pręta oraz sprężyny; górne i dolne ramię o
długości 41cm każde; wysokość w normalnej pozycji roboczej - 54cm; głowica lampy z powłoką
antyrefleksyjną; głowica lampy ma wymiary 21,5x9cm oraz możliwość obracania i odchylania;
reflektor o długości 21cm, zapewniający optymalne wykorzystanie oświetlenia; łatwo dostępny
przełącznik na głowicy lampy; stabilna i obrotowa metalowa podstawa o średnicy 23cm,
elegancka antracytowa powierzchnia; lampa pasuje do żarówek klasy energetycznej od A+ do B;
2 lata gwarancji; kolor: srebrno-czarny

Kategoria Lampki
Klasa Premium
Marka MAUL
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Lampka energooszczędna na biurko MAULoffice, 20W, mocowana zaciskiem,
srebrno-czarna
Kolor
Kolor Srebrny/czarny
 

Cecha
Produkt Lampka mocowana do blatu
Typ Energooszczędna
Rodzaj 20W
Materiał Metal/plastik
Natężenie światła LUX 1300
Natężenie światła LUMEN 1160
W ofercie od 2013-01
Klasa energetyczna A
Cykl życia (h) 10000
 

Wymiary
Wysokość (mm) 540
 

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

Wspólny słownik zamówień
CPV 31521100-5
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
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Lampka energooszczędna na biurko MAULoffice, 20W, mocowana zaciskiem,
srebrno-czarna

     

    

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491

http://www.tcpdf.org

