
SUN-FLEX®SCREENLITE

DANE TECHNICZNE
• Produkts:  SUN-FLEX®SCREENLITE
• Enerģijas patēriņš: 12 W
• Tehnoloģija:  LGP (Light Guide Panel)
• Gaismas avots:  Samsung LED
• Krāsa:   Melna matēta, hroma detaļas
• Kopējais regulēšanas 
  garums:   730 mm
• Gaismas avota garums: 800 mm
• Gaismas intensitāte: Max. 1700 lux
• Aptumšojams:   Jā, pieci iestatījumi (10%, 20%, 50%, 
   70%, 100%) vai bezpakāpju
• Krāsu temperatūras 
  regulēšana:   Jā, trīs soļi no silti baltas līdz auksti 
   baltai (3000K, 4000K, 6500K) vai
    bezpakāpju

• Gaismas sensors:   Jā, izvēles funkcija (ieslēgta/izslēgta)
• Automātiska, apkārtējā 
  gaisma pielāgota intensitāte: Jā
• Skārienvadības ierīces:  Jā
• Pretrefleksijas funkcija:  Jā, virsmas apstrādāts rastrs ar anti-
     atstarošanas funkcija
• Galda skava:   Jā, maks. darbvirsmas biezums, 45 mm
• Vada garums:   200 cm
• Bez atspīdumiem:  Jā
• Bez mirgošanas   Jā
• Iepakojums:   Atsevišķs iepakojums, transporta 
   iepakojumi no 12 vienības
• Art.No:   104105: SUN-FLEX®SCREENLITE™, melns 
  (GTIN13: 7350042900756)

Active Workplaces

PRODUKTA INFORMĀCIJA
SUN-FLEX®SCREENLITE™ ir ārkārtīgi vietu taupošs, stilīgs un daudzfunkcionāls apgaismojuma risinājums, kas ir 
piemērots visu veidu darbvietām. Neatkarīgi no tā, vai strādājat parastā birojā, hibrīdā darba vietā vai mājas birojā 
SUN-FLEX®SCREENLITE ir ideāla izvēle.
Pateicoties viedajai, viegli pieejamajai skārienjutīgajai vadības 
ierīcei, ir ātri un viegli izvēlēties pareizo gaismas intensitāti un 
krāsu. Aktivizējot apkārtējās gaismas sensoru,
SUN-FLEX®SCREENLITE™ automātiski pielāgos gaismas 
intensitāti apkārtnei – tas nozīmē perfektu apgaismojumu bez 
nepieciešamības to regulēt manuāli.
Regulējamā roka ļauj pielāgot apgaismojumu gan lielām, gan 
mazām darbvietām un gan vienam, gan vairākiem monitoriem. 
Pateicoties ilgmūžīgajiem, uz LED tehnoloģiju balstītajiem 
gaismas avotiem,
SUN-FLEX®SCREENLITE™ nodrošina plašu gaismas laukumu uz 
lielas virsmas, radot apstākļus izcili ergonomiskai darba vietai.

DIGITĀLĀS SAPULCES
Ja jūsu darbs ir saistīts ar digitālām sapulcēm, SUN-
FLEX®SCREENLITE™ ir viegli izmantot kā gaismas 
pastiprinātāju, mainot garā gaismas avota leņķi. 

Tas palielinās attēla skaidrību un kontrastu, nodrošinot augstu sapulces kvalitāti.
Viedais apgaismojums, SUN-FLEX®SCREENLITE™
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SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas 
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu 
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30 
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju 
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju 
šajā jomā.
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SE-517 91 Bollebygd, Zviedrija 
Tel +46 322 127 00 

info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com


