SUN-FLEX®SCREENLITE

Active Workplaces

TUOTETIEDOT
SUN-FLEX®SCREENLITE™ on tilaa säästävä, tyylikäs ja monikäyttöinen valaisin, joka sopii kaikenlaisiin
työpisteisiin. SUN-FLEX®SCREENLITE sopii yhtä lailla perinteiseen toimistotilaan, hybridityöskentelyyn kuin
kotitoimistoonkin.
Valon voimakkuuden ja värin valitseminen onnistuu helposti kätevän ja helppokäyttöisen kosketussäädön avulla.
SUN-FLEX®SCREENLITEN™ valaistusvoimakkuus voidaan
myös asettaa mukautumaan automaattisesti ympäristön
valo-olosuhteisiin, mikä takaa optimaalisen valaistuksen
ilman säätöä.
Säädettävän pituutensa ansiosta valaisin sopii täydellisesti
niin pieniin kuin suuriinkin työpöytiin sekä yhden tai
useamman näyttöpäätteen ääressä työskentelyyn. Pitkän
valonlähteensä ja modernin LED-teknologian ansiosta
SUN-FLEX®SCREENLITE™ antaa paljon valoa laajalle
alueelle, mikä luo hyvät edellytykset ergonomiselle
työpisteelle.

ILMAN SUN-FLEX®SCREENLITEA

DIGITAALISET KOKOUKSET
SUN-FLEX®SCREENLITE™ voidaan kääntää ylöspäin hyväksi
valonlähteeksi. Parempi valaistus parantaa kuvan
terävyyttä ja kontrastia.

SUN-FLEX®SCREENLITE KÄYTÖSSÄ

Käytännöllinen valaisin, SUN-FLEX®SCREENLITE™

TEKNISET TIEDOT

• Automaattinen ympäristöön
• Tuote: 			
SUN-FLEX®SCREENLITE
mukautuva valaistusvoimakkuus:
Kyllä
• Energiankulutus: 		
12 W
• Kosketussäätö: 			
Kyllä
• Teknologia:
LGP (Light Guide Panel)
• Heijastuksia ehkäisevä toiminto:
Kyllä, pintakäsitelty raster
• Valonlähde: 		
Samsung LED
				ehkäisee heijastuksia
• Väri: 			
Mattamusta krominvärisin
• Kiinnitys pöytään: 		
Kyllä, pöytälevyn paksuus
			yksityiskohdin
				enint. 45 mm
• Valaisimen
• Johdon pituus: 			
200 cm
kokonaiskorkeus: 		
730 mm
• Häikäisemätön: 			
Kyllä
• Valonlähteen pituus:
800 mm
• Välkkymätön: 			
Kyllä
• Valaistusvoimakkuus:
Enintään 1 700 lx
Yksittäin, kuljetuspakkaus
• Himmennys: 		
5-portainen (10 %, 20 %, 50 %, 70 %, • Pakkaus: 			
				sis. 12 kpl.
			
100 %) tai portaaton
• Tuotenro: 			
104105:
• Värilämpötila: 		
3-portainen lämpimänvalkoisesta
				SUN-FLEX®SCREENLITE™, musta
			kylmänvalkoiseen
			
(3000 K, 4000 K, 6500 K) tai portaaton 				(GTIN13: 7350042900756)
• Valoanturi: 		
Valinnainen toiminto (päälle/pois).
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.
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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

