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Prettig voor de ogen

Helpt u geconcentreerd te blijven
Het eenvoudige ontwerp van de Philips EyeCare Lamina-bureaulamp zorgt voor optimaal 
oogcomfort tijdens uw werk. De hoogwaardige LED geeft voldoende koel wit licht dat 
een positieve invloed heeft op uw concentratievermogen.

Optimaal comfort voor de ogen
• Aangepaste optica voor een gelijkmatige lichtverdeling
• Ontworpen om verblinding en overbelasting van de ogen te verminderen

Helpt u geconcentreerd te blijven
• Helder daglicht, ideaal voor optimale concentratie

Creëer de perfecte lichtinstelling
• Aan-uitschakelaar met vingerbeweging



 Gelijkmatige lichtverdeling

Met de aangepaste optica van Philips EyeCare-
bureaulampen krijgt u diffuus licht dat gelijkmatig is 
verdeeld over uw werkruimte. Dit vermindert 
ongelijkmatige of verblindende verlichting, die 
meestal tot vermoeide ogen leidt.

Vermindert verblinding en 
vermoeidheid van de ogen

De combinatie van aangepaste optica en het 
hoogwaardige koelwitte LED-licht van deze Philips 
EyeCare-bureaulamp help verblinding en vermoeide 
ogen te verminderen. Dit aangename licht zonder 

zichtbare flikkeringen draagt bij aan optimaal 
oogcomfort.

Cool daylight

Verschillende bevindingen wijzen erop dat een koele 
daglichtkleurtemperatuur van 5500 K en maximaal 
1000 lux de concentratie vergroot door energie en 
waakzaamheid af te stemmen op daglichtniveaus.

Aan-uitschakelaar met vingerbeweging

Deze gebruiksvriendelijke Philips EyeCare-
bureaulamp kunt u in- en uitschakelen met een 
simpele vingerbeweging.
674243016

Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: zwart

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Aan-uitschakelaar op product
• Ingebouwde LED
• Afgetekende lichtstralen
• Kantelbare kap (omhoog/omlaag)
• Antireflecterende lichtbron

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 31 cm
• Lengte: 41 cm
• Breedte: 16 cm
• Nettogewicht: 1,253 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: LED, Safety Extra Low Voltage
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 3W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 3W
• Kleurtemperatuur: koel daglicht
• Maximale levensduur lamp: 15.000 uur
• Totaal lumen armatuur: 150 lm
• LED
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 43,3 cm
• Lengte: 18,7 cm
• Breedte: 18,3 cm
• Gewicht: 1,693 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Studeerkamer/

thuiskantoor
• Stijl: Modern
• Type: Tafellamp
•
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