
SUN-FLEX®SCREENLITE

SPECIFIKACIJOS
• Produktas:  SUN-FLEX®SCREENLITE
• Energijos sąnaudos: 12 W
• Technologija:  LGP (Šviesos gido plokštė)
• Šviesos šaltinis:  Samsung LED
• Spalva:   Matinė juoda, chromo detalės
• Bendras tvirtinimo ilgis: 730 mm
• Šviesos šaltinio ilgis: 800 mm
• Šviesos stiprumas: Maksimalus. 1700 liuksų
• Pritemdomas:   Taip, penki nustatymai (10%, 20%,  
   50%, 70%, 100%) arba be pakopų
• Spalvos temperatūros 
  reguliavimas:   Taip, trys žingsniai nuo šiltos 
   baltos iki šaltai baltos (3000K, 4000K, 
   6500K) arba be pakopų
• Šviesos jutiklis: Taip, pasirenkama funkcija (įjungti/išjungti)

• Automatinis, aplinkos apšvietimas
  pakoreguotas intensyvumas:  Taip
• Jutikliniai valdikliai:   Taip
• Antirefleksinė funkcija:   Taip, paviršius apdorotas 
    rastras su antatspindžio 
    funkcija
• Stalinis spaustukas:   Taip, maks. darbastalio 
    storis, 45 mm
• Kabelio ilgis:    200 cm
• Be akinimo:    Taip
• Be mirgėjimo    Taip
• Pakuotė:    individuali pakuotė, 
    transportavimo pakuotės
    12 vienetų
• Prekės nr.:  104105: SUN-FLEX®SCREENLITE™, juodas
    (GTIN13: 7350042900756)

Active Workplaces

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
SUN-FLEX®SCREENLITE™ – tai itin erdvę taupantis, stilingas ir daugiafunkcinis apšvietimo sprendimas, tinkantis 
visų tipų stalams. Nepriklausomai nuo to, ar dirbate įprastame biure, mišrioje darbo vietoje ar namų biure SUN-
FLEX®SCREENLITE yra idealus pasirinkimas.
Dėl išmaniųjų, lengvai pasiekiamų jutiklinių valdiklių galima 
greitai ir paprastai pasirinkti tinkamą šviesos intensyvumą ir 
spalvą. Jei aktyvuosite aplinkos šviesos jutiklį,
SUN-FLEX®SCREENLITE™ automatiškai sureguliuos šviesos 
intensyvumą, kad jis atitiktų aplinką – tai reiškia puikų 
apšvietimą, jums nereikia konfigūruoti nustatymų rankiniu 
būdu.
Dėl reguliuojamos rankenos su ilgu pasiekiamumu šviestuvas 
puikiai tinka tiek dideliems, tiek mažiems stalams ir 
naudojimui su vienu ar daugiau monitorių. Dėka ilgaamžių 
šviesos šaltinių, kuriuos įgalina LED technologija,
SUN-FLEX®SCREENLITE™ suteikia platų šviesos telkinį 
dideliame paviršiuje ir sudaro sąlygas puikiai ergonomiškai 
darbo vietai..
SKAITMENINIAI SUSITIKIMAI
Jei jūsų darbas susijęs su skaitmeniniais susitikimais, SUN-
FLEX®SCREENLITE™ lengva naudoti kaip šviesos stiprintuvą, 
keičiant ilgo šviesos šaltinio kampą. 

Tai padidins aiškumą ir kontrastą, užtikrinant geresnę susitikimo kokybę.

Išmanus apšvietimas, SUN-FLEX®SCREENLITE™
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SUN-FLEX® yra korporacija, kurios pagrindinis 
dėmesys skiriamas produktų, skirtų moderniai 
biuro darbo vietai, kūrimui, gamybai ir platinimui. 
Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį ir supratimą 
apie modernią  darbo vietą biure, SUN-FLEX® įgijo 
gerbiamą lyderio poziciją pramonėje.
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