LUCTRA RADIAL TABLE PRO bordslampa, vit med fot
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LUCTRA RADIAL TABLE PRO är en premiumlampa för
individuellt anpassad belysning. Bordsmodell på fot, pekskärm i
mörkt akrylglas, förstklassig LED-teknik och högkvalitativa
självlåsande gångjärn. Via en kostnadsfri app erhåller
användaren en individuellt anpassad belysningskurva som
simulerar solljuset. Lampan är tillgänglig i två olika utföranden
– Linear och Radial – och i tre olika färger. Levereras med fot,
bordsfäste eller kabelhålsfäste.Lampan är tillgänglig i två olika
utföranden – Linear och Radial – och i tre olika färger. Välj
modell med fot, bordsfäste eller kabelhålsfäste.
Material:Aluminium, stål Mått:Höjd 300–900 mm, lampfot
linear 250 x 250 mm (fot radial ø=270 mm), radie≈100–700
mm Speciﬁkationer 10,5 W Livslängd LED: >50 000 timmar
Höjd upp till 900 mm för att belysa en stor del av arbetsytan
Ljusstyrkor: steglös upp till 1 000 lux på 75 cm höjd Olika
färgtemperaturer: steglös mellan 2 700 och 6 500 Kelvin CRI
(Color Rendering Index) över 80 Pekskärm Fotens storlek: linear
250 x 250 mm, radial ø=270 mm Två USB-portar för laddning
av t.ex. mobiltelefon eller läsplatta Kostnadsfri app för ett
erhålla en individuellt anpassad belysningskurva Boost-funktion
Fot, bordsfäste eller kabelhålsfäste (gör ditt val i menyn vid
beställning)
Fantastiskt ljus, enkel att manövrera och den gör dig piggare!
Med LUCTRA® TABLE PRO får du massor av härligt ljus på
arbetsytan - upp till 1000 lux på 75 cm höjd vilket är mer än
vad de ﬂesta skrivbordslampor på marknaden erbjuder. Genom
att enkelt justera ljusfärgen och ljusstyrka får du en ljusmiljö
som påminner om det naturliga ljuset vilket kan ge oss ökat
välbeﬁnnande, stabiliserad dygnsrytm och högre eﬀektivitet.
Med LUCTRA behöver du inte heller stärka upp allmänljuset
ytterligare eftersom de ger tillräckligt mycket ljus på arbetsytan.
Två USB-portar möjliggör laddning av mobil och surfplatta.
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