SUN-FLEX®SCREENLITE

Active Workplaces

INFORMACJE O PRODUKCIE
SUN-FLEX®SCREENLITE™ to oszczędzające dużo miejsca, charakteryzujące się prostym wzornictwem i
wielofunkcyjne oświetlenie, które pasuje do wszystkich typów biurek. SUN-FLEX®SCREENLITE pasuje do każdego
stanowiska pracy, niezależnie od tego, czy znajduje się ono w biurze tradycyjnym, hybrydowym czy domowym.
Wybór natężenia i barwy światła jest bardzo prosty dzięki
inteligentnym, łatwo dostępnym przyciskom dotykowym. Po
włączeniu czujnika światła otoczenia SUN-FLEX®SCREENLITE™
reguluje natężenie światła automatycznie na podstawie
warunków oświetlenia w otoczeniu, co jest doskonałym
rozwiązaniem, ponieważ można uzyskać odpowiednie światło
bez potrzeby regulacji.
Dzięki regulowanemu ramieniu o dużym zasięgu oprawa
oświetleniowa nadaje się świetnie zarówno do małych, jak i
do dużych biurek z jednym lub wieloma monitorami. Długie
źródło światła wykorzystujące nowoczesną technologię LED
sprawia, że SUN-FLEX®SCREENLITE™ rzuca dużo światła
na dużą powierzchnię, co stwarza warunki do uzyskania
ergonomicznego stanowiska pracy.
Oświetlenie inteligentne, SUN-FLEX®SCREENLITE™
SPOTKANIA ONLINE
W przypadku uczestniczenia w spotkaniach online można łatwo wykorzystać SUN-FLEX®SCREENLITE™ jako
wzmacniacz oświetlenia, odchylając długie źródło światła do góry. Poprawia to ostrość i kontrast obrazu, dzięki
czemu jakość spotkania staje się lepsza.
DANE TECHNICZNE

• Automatyczne dostosowanie
• Produkt:		
SUN-FLEX®SCREENLITE
natężenia światła do otoczenia:
Tak
• Pobór energii:		
12 W
• Przyciski dotykowe: 		
Tak
• Technologia: 		
LGP (Light Guide Panel)
• Funkcja antyrefleksyjna: 		
Tak, raster z powłoką
• Źródło światła: 		
Samsung LED
• Kolor: 			
Czarny matowy, chromowane detale 				antyrefleksyjną
• Zacisk mocujący do biurka:
Tak, maks. grubość blatu 45 mm
• Całkowita długość oprawy: 730 mm
• Długość przewodu:		
200 cm
• Źródło światła, długość: 800 mm
• Funkcja antyolśnieniowa: 		
Tak
• Natężenie światła:
Maks. 1700 lx
• Ściemnialność: 		
Tak, 5 stopni (10 %, 20 %, 50 %, 70 %, • Funkcja zapobiegania
migotaniu:
Tak
			
100 %) lub płynna regulacja
Jednostkowe, opakowanie
• Barwa światła: 		
Tak, 3 stopnie od ciepłej bieli do zimnej • Opakowanie: 			
				transportowe 12 sztuk.
			
bieli (3000 K, 4000 K, 6500 K)
• Nr art.: 104105: SUN-FLEX®SCREENLITE™, czarny
			lub płynna regulacja
(GTIN13: 7350042900756)
• Czujnik światła: 		
Tak, wybór trybu pracy
			(włączony/wyłączony).
SUN-FLEX® jest firmą specjalizującą się w
projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów
do nowoczesnych biur. Dzięki ponad 30-letniemu
doświadczeniu i znajomości specyfiki nowoczesnego
biura firma SUN-FLEX® zdobyła pozycję uznanego
lidera branży.
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