SUN-FLEX®SCREENLITE

Active Workplaces

TOOTE TEAVE
SUN-FLEX®SCREENLITE™ on äärmiselt ruumisäästlik, stiilne ja multifunktsionaalne valguslahendus, mis sobib igat
liiki töölaudadele. Sõltumata sellest, kas töötate tavapärases kontoris, hübriidtöökohas või kodukontoris on
SUN-FLEX®SCREENLITE ideaalne valik.
Tänu nutikatele ja hõlpsasti ligipääsetavatele puutetundlikele
juhtnuppudele on õige valgustugevuse ja värvi valimine kiire ja
lihtne. Kui aktiveerite ümbritseva valguse anduri,
SUN-FLEX®SCREENLITE™ reguleerib valguse intensiivsust
automaatselt vastavalt ümbritsevale keskkonnale – see
tähendab täiuslikku valgustust ilma, et peaksite seadeid käsitsi
konfigureerima.
Pika ulatusega reguleeritav vars muudab valgusti ideaalseks
nii suurtele kui ka väikestele töölaudadele ning kasutamiseks
ühe või mitme monitoriga. Tänu LED-tehnoloogia abil tehtud
pikaealistele valgusallikatele SUN-FLEX®SCREENLITE™
pakub suurele pinnale laia valgusallikat, luues tingimused
suurepäraseks ergonoomiliseks tööruumiks.
DIGIKOOSOLEKUD
Kui teie töö hõlmab digitaalseid koosolekuid, on SUNFLEX®SCREENLITE™-i lihtne kasutada valguse võimendina,
muutes pika valgusallika nurka. See suurendab nii selgust
kui ka kontrastsust, mis tagab koosoleku parema kvaliteedi.
TEHNILISED NÕUDED

• Toode:			SUN-FLEX®SCREENLITE
• Energiatarve:		
12 W
• Tehnoloogia:		
LGP (valgusjuhtpaneel)
• Valgusallikas:		
Samsungi LED
• Värv:			
Mattmust, kroomitud detailid
• Liitmiku kogupikkus:
730 mm
• Valgusallika pikkus:
800 mm
• Valguse intensiivsus:
Maks. 1700 luksi
• Hämardatav:		
Jah, viis seadistust (10%, 20%,
			
50%, 70%, 100%) või astmeteta
• Värvitemperatuur
reguleerimine:		
Jah, kolm sammu soojast valgest
			
jaheda valgeni (3000 K, 4000 K, 6500 K)
			või astmeteta

SUN-FLEX® on ettevõte, mis keskendub toodete
arendamisele, tootmisele ja turustamisele
moodsas kontori töökohas. Rohkem kui 30-aastase
kogemusega ja kaasaegse arusaamaga
kontoritöökohast on SUN-FLEX® saavutanud selles
valdkonnas lugupeetud liidripositsiooni.

Nutikas valgustus, SUN-FLEX®SCREENLITE™

• Valgusandur:
Jah, valitav funktsioon (sisse/välja)
• Automaatne, ümbritseva valguse reguleeritud intensiivsus:
		Jah
• Puutetundlikud
juhtnupud:
Jah
• Peegeldusvastane
funktsioon:
jah, pinnaga töödeldud raster
		peegeldusvastane funktsioon
• Lauaklamber:
Jah, max. töölaua paksus, 45 mm
• Kaabli pikkus:
200 cm
• Pimestuseta:
Jah
• Virvendusvaba: Jah
• Pakend:
Individuaalne pakend, transpordipakendid
		12 ühikut
• Art.nr.:		
SUN-FLEX®SCREENLITE
		
104105: SUN-FLEX®SCREENLITE™, must
		(GTIN13: 7350042900756)
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