SUN-FLEX®QLITE™

Active Workplaces

INFORMACJE O PRODUKCIE
Charakteryzująca się prostym wzornictwem
lampa biurkowa z wbudowaną w
podstawie ładowarką QI, która umożliwia
proste, inteligentne ładowanie telefonów
wyposażonych w funkcję ładowania
bezprzewodowego. Doskonały wybór do biura
tradycyjnego i domowego.
Lampę można łatwo ściemnić dzięki
inteligentnym przyciskom dotykowym z
czytelnymi symbolami. W podobny sposób
można wybrać jedną z czterech barw światła,
od ciepłej do zimnej bieli. Dzięki niskiemu
poborowi energii wynoszącemu 5 W lampa jest
ekologiczna, a dodatkowo w podstawie znajduje się automatyczny wyłącznik czasowy, który można nastawić na
jedną albo dwie godziny świecenia.
Lampę podłącza się do gniazda ściennego za pomocą dołączonego zasilacza albo do portu USB w komputerze.
Ładowanie telefonu odbywa się nieprzerwanie, nawet wtedy, gdy oświetlenie jest wyłączone. Zasilacz i przewód
można także wykorzystać do ładowania telefonów i innych urządzeń.
Zastosowanie starannie dobranych elementów wysokiej jakości, takich jak podzespoły LED firmy Samsung oraz
materiałów, takich jak aluminium i tworzywo ABS, pozwoliło uzyskać produkt o najwyższej jakości i najdłuższej
żywotności.
DANE TECHNICZNE
• Pobór energii:			
5W
• Technologia: 			
LGP (Light Guide Panel)
• Źródła światła:		
Samsung
• Kolor:				
Obsidian Black (czarnoszary)
				Crystal White (biały)
• Całkowita długość oprawy: 613 mm
• Średnica podstawy:		
165 mm
• Natężenie światła:		
800 lx
• Ściemnialność:		
Tak, 200, 400, 600, 800 lx
• Barwa światła:		
2800, 3400, 4500, 5600 K (ciepła biel – zimna biel)
• Ładowarka QI:			
Tak
• Wskaźnik ładowania:		
Tak
• Funkcja wyłącznika czasowego:Tak, 1 godzina albo 2 godziny
• Kompatybilność z USB:
Tak. Do jednoczesnego korzystania z lampy i ładowarki port
USB w komputerze musi zapewniać zasilanie co najmniej 5 V /15 W
• Długość przewodu:		
200 cm
• Zasilacz sieciowy:		
Tak, w komplecie
• Funkcja antyolśnieniowa:
Tak
• Funkcja zapobiegania migotaniu:Tak
• Opakowanie:			
Jednostkowe, opakowanie transportowe 20 sztuk
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• 103105: SUN-FLEX®QLITE™, Obsidian Black (GTIN13: 7350042900664)
• 103100: SUN-FLEX®QLITE™, Crystal White (GTIN13: 7350042900732)

SUN-FLEX® jest firmą specjalizującą się w
projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów
do nowoczesnych biur. Dzięki ponad 30-letniemu
doświadczeniu i znajomości specyfiki nowoczesnego
biura firma SUN-FLEX® zdobyła pozycję uznanego
lidera branży.
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