SUN-FLEX®QLITE™

Active Workplaces

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
Stilingas stalinis šviestuvas su įmontuotu QI
įkrovikliu ant pagrindo, leidžiančiu lengvai ir
išmaniai įkrauti telefonus, palaikančius belaidį
įkrovimą. Puikiai tinka biuro darbo vietai arba
namų biurui.
Šviestuvą lengva pritemdyti dėl išmaniųjų
jutiklinių mygtukų su aiškiais simboliais.
Panašiai reguliuojama spalvų temperatūra,
keturiais lygiais: nuo šiltos baltos iki šaltos
baltos šviesos. Mažas 5W energijos suvartojimas
suteikia prie aplinkos pritaikytą šviestuvą,
ant kurio pagrindo taip pat yra automatinio
išsijungimo laikmatis, skirtas apšviesti tiek vieną, tiek dvi valandas.
Šviestuvas jungiamas į sieninį lizdą su pridedamu adapteriu arba į kompiuterio USB lizdą.
Telefonas įkraunamas be pertraukų net ir išjungus apšvietimą. Adapteris ir laidas taip pat gali būti naudojami
telefonams ar kitiems gaminiams įkrauti.
Aukštos ir kruopščiai atrinktos kokybės detalės, tokios kaip Samsung LED komponentai, medžiagų pasirinkimas,
pvz., aliuminis ir ABS plastikas, užtikrina aukščiausios kokybės ir ilgaamžiškumo gaminį.
SPECIFIKACIJOS
• Sąnaudos:			
5W
• Technika:			
LGP (Šviesos gido plokštė)
• Šviesos šaltiniai:		
Samsung
• Šviesa:			
Obsidiano juodos spalvos
				Krištolinė balta
• Visas ilgis, šviestuvas:		
613 mm
• Stalo pagrindo skersmuo:
165 mm
• Ryškumas:			
800 liuksų
• Pritemdytas:			
Taip, 200, 400, 600, 800 liuksų
• Spalvos temperatūra:		
2800, 3400, 4500, 5600K (šilta balta – šalta balta)
• QI įkroviklis:			
Taip
• Įkroviklio indikatorius:
Taip
• Laikmatis:			
Taip, 1 valanda ir 2 valandos
• Suderinamas su USB:		
Taip. Norint vienu metu naudoti lempą ir įkroviklį, būtina,
				
kad kompiuterio USB lizdas teiktų mažiausiai 5 V / 15 W
• Laido ilgis:			
200 cm
• Sieninio lizdo adapteris:
Taip, pridedamas
• Apsauga nuo akinimo:		
Taip
• Be mirksėjimo:		
Taip
• Pakuotė:			
Viena, transportavimo dėžė su 20 vienetų
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103105: SUN-FLEX®QLITE™, Obsidiano juoda (GTIN13: 7350042900664)
103100: SUN-FLEX®QLITE™, Krištolinė balta (GTIN13: 7350042900732)

SUN-FLEX® yra korporacija, kurios pagrindinis
dėmesys skiriamas produktų, skirtų moderniai
biuro darbo vietai, kūrimui, gamybai ir platinimui.
Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį ir supratimą
apie modernią darbo vietą biure, SUN-FLEX® įgijo
gerbiamą lyderio poziciją pramonėje.
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