SUN-FLEX®QLITE™

Active Workplaces

PRODUKTA INFORMĀCIJA
Stilīgs galda gaismeklis ar iebūvētu QI lādētāju
pamatnē, kas nodrošina vienkāršu un viedu
tālruņu bezvadu uzlādi. Ideāls gan birojiem, gan
strādāšanai mājās.
Gaismeklis viegli regulējams ar pogām,
uz kurām ir skaidri simboli. Līdzīgi krāsu
temperatūra ir regulējama četros līmeņos no
silti baltas līdz auksti baltai gaismai. Zemais
5W jaudas patēriņš nodrošina videi pielāgotu
apgaismojumu, kā arī ir iebūvēts automātisks
izslēgšanās taimeris gan vienas, gan divu stundu
ilgam apgaismojumam.
Gaismeklis ir pievienojams sienas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto adapteri, vai datora USB
ligzdai.
Telefonu iespējams uzlādēt bez pārtraukuma, pat ja gaismeklis ir izslēgts. Adapteris un vads ir izmantojami arī
tālruņu un citu ierīču uzlādei.
Ar augstas kvalitātes un rūpīgi izvēlētām detaļām un materiāliem, (piemēram, Samsung LED komponentes,
alumīnija un ABS plastmasas detaļas) tiek nodrošināts produkts ar visaugstāko kvalitāti un ilgmūžību.

SPECIFIKĀCIJAS
• Patēriņš:			
5W
• Tehnika:			
LGP (Gaismas vadības panelis)
• Gaismas avoti:		
Samsung
• Krāsa:				Obsidiāna melna
				Kristāla balta
• Kopējais gaismekļa garums: 613 mm
• Pamatnes diametrs:		
165 mm
• Apgaismojums:		
800 lux
• Dimmerējams:		
Jā, 200, 400, 600, 800 lux
• Krāsas temperatūra:		
2800, 3400, 4500, 5600K (silti balts – vēsi balsts)
• QI lādētājs:			
Jā
• Lādētāja indikators:		
Jā
• Taimeris:			
Jā, 1 stunda un 2 stundas
• USB savietojamība:		
Jā. Lai vienlaikus lietotu lampu un lādētāju, ir nepieciešams,
				
lai. Datora USB ports nodrošinātu vismaz 5V / 15W
• Vada garums:			
200 cm
• Sienas kontaktligzdas
adapteris:			
Jā, iekļauts
• Pretatspīduma kontrole:
Jā
• Bez mirgošanas:		
Jā
• Lepakojums:			
Viens, transporta iepakojumā 20 vienības
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103105: SUN-FLEX®QLITE™, Obsidiāna melns (GTIN13: 7350042900664)
103100: SUN-FLEX®QLITE™, Kristāla balts (GTIN13: 7350042900732)

SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju
šajā jomā.
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