SUN-FLEX®SCREENLITE

Active Workplaces

PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®SCREENLITE™ är en mycket platsbesparande, stilren och multifunktionell belysning som passar på alla
typer av skrivbord. Oavsett traditionell kontorsarbetsplats, hybrid arbetsplats eller hemarbetsplats
så passar SUN-FLEX®SCREENLITE alla.
Att välja ljusstyrka med olika färg på ljuset är en
självklarhet tack vare de smarta, lättåtkomliga
touchkontrollerna. Aktiverar man dessutom
omgivningssensorn så justerar SUN-FLEX®SCREENLITE™
ljusstyrkan automatiskt efter omgivningens ljus, perfekt
eftersom man får lagom med ljus utan att behöva justera.
Den justerbara armen med lång räckvidd gör armaturen
perfekt vid såväl små som stora bord och vid enstaka
monitorer eller flera. Tack vare den långa ljuskällan i
modern LED teknik, ger SUN-FLEX®SCREENLITE™ mycket
ljus över en stor yta och detta skapar förutsättningar för
en bra ergonomisk arbetsplats.
DIGITALA MÖTEN
Arbetar man via digitala möten använder man enkelt
SUN-FLEX®SCREENLITE™ som ljusförstärkare genom att
vinkla upp den långa ljuskällan. Detta ökar skärpan och
kontrasten vilket ger bättre kvalitet på möten.
SPECIFIKATIONER
• Produkt:		
• Energiåtgång:		
• Teknik: 			
• Ljuskälla: 		
• Färg: 			
• Total armaturlängd:
• Ljuskälla, längd: 		
• Ljusstyrka: 		
• Dimbar: 		
			
• Färgtemperatur: 		
			
• Ljussensor: 		

SUN-FLEX®SCREENLITE
12 W
LGP (Light Guide Panel)
Samsung LED
Matt svart, kromfärgade detaljer
730 mm
800 mm
Max 1700 lux
Ja, 5 steg (10 %, 20 %, 50 %, 70 %,
100 %) alt. steglös
Ja, 3 steg från varmvitt till kallvitt
(3000 K, 4000 K, 6500 K) alt. steglös
Ja, valbar funktion (på/av).

Sun-Flex® is a corporation with focus on
developing, manufacturing and distribution
of products for the modern office workplace.
With over 30 years of experience and
understanding of the modern office
workplace, Sun-Flex™ has gained a respected
leadership position in the industry.

Smart belysning, SUN-FLEX®SCREENLITE™
• Automatisk omgivnings
anpassad ljusstyrka:
Ja
• Touchkontroller: 		
Ja
• Antireflexfunktion:
Ja, ytbehandlat raster med 			
			antireflexfunktion
• Klämfäste bord: 		
Ja, bordsskiva tjocklek max 45 mm
• Sladdlängd:		
200 cm
• Bländningsfri: 		
Ja
• Flimmerfri: 		
Ja
• Förpackning: 		
Styckvis, transportförpackning
			om 12 enheter.
• Art.nr.: 			
104105: SUN-FLEX®SCREENLITE™, svart
			(GTIN13: 7350042900756)
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SUN-FLEX AB
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

