SUN-FLEX®SCREENLITE

Active Workplaces

PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®SCREENLITE™ er en yderst pladsbesparende, stilren og multifunktionel lampe, som passer til
skriveborde af enhver type. SUN-FLEX®SCREENLITE er et glimrende valg, uanset om man arbejder på et
traditionelt kontor, en hybrid arbejdsplads eller hjemmefra.
Det er enkelt at vælge lysstyrke i forskellige farver takket
være den smarte og lettilgængelige touchbetjening.
Hvis man aktiverer omgivelsessensoren, justerer SUNFLEX®SCREENLITE™ automatisk lysstyrken efter det
omgivende lys, så man får den optimale belysning uden at
skulle justere manuelt.
Den justerbare arm med lang rækkevidde gør, at armaturet
passer perfekt på både små og store skriveborde samt
ved enkeltstående eller flere skærme. Takket være den
aflange lyskilde med moderne LED-teknik giver SUNFLEX®SCREENLITE™ masser af lys i et stort område,
hvilket skaber gode forudsætninger for en ergonomisk
arbejdsplads.
DIGITALE MØDER
Hvis man holder onlinemøder, kan man nemt anvende
SUN-FLEX®SCREENLITE™ til at forstærke lyset ved at vinkle
den aflange lyskilde opad. Det øger lysstyrken og
kontrasten, så man får et bedre billede på møderne.
SPECIFIKATIONER

• Produkt: 		
SUN-FLEX®SCREENLITE
• Energiforbrug: 		
12 W
• Teknik: 			
LGP (Light Guide Panel)
• Lyskilde: 		
Samsung LED
• Farve: 			
Matsort, detaljer i krom
• Total armaturlængde:
730 mm
• Lyskilde, længde: 		
800 mm
• Lysstyrke: Maks. 		
1700 lux
• Dæmpning: 		
Ja, 5 trin (10 %, 20 %, 50 %,
			
70 %, 100 %) eller trinløst
• Farvetemperatur:
Ja, 3 trin fra varmt, hvidt lys til koldt,
			
vidt lys (3000 K, 4000 K, 6500 K)
			eller trinløst
• Lyssensor: 		
Ja, valgbar funktion (tænd/sluk).
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 omgivningstilpasset lysstyrke:
Ja
• Touchbetjening: 		
Ja
• Antirefleksfunktion:
Ja, gitter med antirefleksbehandling
• Klemmespænde bord:
Ja, maks. bordtykkelse 45 mm
• Ledning: 		
200 cm
• Blændingsfri: 		
Ja
• Flimmerfri: 		
Ja
• Emballage: 		
Stykvis, transportemballage
			med 12 enheder.
• Art.nr.: 104105: 		
SUN-FLEX®SCREENLITE™, sort
			(GTIN13: 7350042900756)
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