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Karta katalogowa produktu:

 

Lampka LED designerska MAULprimus Colour Vario, 10W, ze ściemniaczem,
srebrna

Nowa technologia LED z premierą w sierpniu 2016 r.
Emisja jednolitego światła bezpiecznego dla oka ludzkiego
Technologia chroni oko przez tzw. zjawiskiem olśnienia, dzięki
zastosowaniu nowoczesnego dysku dyfuzyjnego z nanocząsteczkami;
obniżona maksymalna jaskrawość światła
Możliwość regulacji temperatury barwowej i intensywności oświetlenia,
co sprzyja lepszej koncentracji i wydajności pracy
Więcej mocy dzięki większemu natężeniu światła
Doskonały wybór pod względem jakości, wzornictwa i trwałości
Zaprojektowana i wyprodukowana w Niemczech
80% mniejszy pobór mocy niż dla tradycyjnych lamp
żywotność diod LED: 50000 godzin świecenia
W trybie OFF nie pobiera mocy
Konstruowana zgodnie z przepisami, poddana dwukrotnej kontroli
Produkt Roku 2010 ISPA (International Stationery Press Association)
Posiada oddzielny regulator ściemniania, sterujący 70 wysokowydajnymi
diodami LED najnowszej generacji, w tym: 35 emitujących światło o
ciepłej bieli (2900K) oraz 35 emitujących światło białe dzienne (5500 K)
Diody LED są wbudowane w oprawę i niewymienne
Elegancka dotykowa regulacja ściemniania
Klasa energetyczna: "A"
Niski pobór mocy: 10W
średnie zużycie energii: 10 kWh/1000h
Natężenie oświetlenia: 5000lx w odległości 23cm (ponad 2000lx w
odległości 35cm)
Strumień świetlny: 600lm
Sprężyna w kształcie elipsy ze stali nierdzewnej
Regulowana wysokość od 23 do 55cm
Głowica oświetleniowa z anodowanego aluminium, wymiary: 12x5,5cm,
odchylana o 60° i obracana o 80°
średnica podstawy: 20cm
Ochrona powierzchni biurka, podstawa pokryta miękkim welwetem
Stabilność gwarantuje stal w podstawie lampy
MAUL zastrzega sobie wprowadzenie zmian technicznych
3 lata gwarancji
Kolor: srebrny

Cena 2 691,55 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 8116
Numer dostawcy M8207095
Numer Celcen 13-00105-8
Kod kreskowy
Nazwa produktu Lampka LED designerska MAULprimus Colour Vario, 10W, ze ściemniaczem, srebrna
Opis nowa technologia LED z premierą w sierpniu 2016 r.; emisja jednolitego światła bezpiecznego

dla oka ludzkiego; technologia chroni oko przez tzw. zjawiskiem olśnienia, dzięki zastosowaniu
nowoczesnego dysku dyfuzyjnego z nanocząsteczkami; obniżona maksymalna jaskrawość
światła; możliwość regulacji temperatury barwowej i intensywności oświetlenia, co sprzyja
lepszej koncentracji i wydajności pracy; więcej mocy dzięki większemu natężeniu światła;
doskonały wybór pod względem jakości, wzornictwa i trwałości; zaprojektowana i
wyprodukowana w Niemczech; 80% mniejszy pobór mocy niż dla tradycyjnych lamp; żywotność
diod LED: 50000 godzin świecenia; w trybie OFF nie pobiera mocy; konstruowana zgodnie z
przepisami, poddana dwukrotnej kontroli; produkt Roku 2010 ISPA (International Stationery
Press Association); posiada oddzielny regulator ściemniania, sterujący 70 wysokowydajnymi
diodami LED najnowszej generacji, w tym: 35 emitujących światło o ciepłej bieli (2900K) oraz 35
emitujących światło białe dzienne (5500 K); diody LED są wbudowane w oprawę i niewymienne;
elegancka dotykowa regulacja ściemniania; klasa energetyczna: "A"; niski pobór mocy: 10W;
średnie zużycie energii: 10 kWh/1000h; natężenie oświetlenia: 5000lx w odległości 23cm (ponad
2000lx w odległości 35cm); strumień świetlny: 600lm; sprężyna w kształcie elipsy ze stali
nierdzewnej; regulowana wysokość od 23 do 55cm; głowica oświetleniowa z anodowanego
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aluminium, wymiary: 12x5,5cm, odchylana o 60° i obracana o 80°; średnica podstawy: 20cm;
ochrona powierzchni biurka, podstawa pokryta miękkim welwetem; stabilność gwarantuje stal w
podstawie lampy; MAUL zastrzega sobie wprowadzenie zmian technicznych; 3 lata gwarancji;
kolor: srebrny

Kategoria Lampki
Klasa Premium
Marka MAUL
 

Kolor
Kolor Srebrny
 

Cecha
Produkt Lampka stojąca
Typ LED
Rodzaj 10W
Materiał Metal/plastik
Cykl życia (h) 50000
Natężenie światła LUMEN 600
Natężenie światła LUX 5000
Klasa energetyczna A
W ofercie od 2014-08
 

Wymiary
Wysokość (mm) 550
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Hit
Ilość lat gwarancji 3
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 31521100-5
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 18 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
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Serdecznie zapraszamy do współpracy
Hurtowania Papieru - Borma Zespół
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