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Neunavuje oči

Pomáhá při soustředění
Přizpůsobte si světlo podle dané úlohy pomocí stolního svítidla Philips Robot. Umístěte 
světlo tam, kde je nejvíce potřebujete: stačí nastavit jeho flexibilní a otočné hliníkové 
rameno. Stmívač vybavený pamětí ukládá vaše preferovaná nastavení světla.

Příjemné prostředí pro oči
• Upravená optika pro rovnoměrnou distribuci světla
• Navrženo pro snížení oslnění a namáhání očí

Pomáhá při soustředění
• Chladné denní světlo, ideální pro pozornost a koncentraci

Vytvořte ideální osvětlení
• Pokročilé nastavení stmívání s funkcí paměti

Ergonomický design
• Prodloužený dosah pro maximální pohodlí při čtení



 Rovnoměrná distribuce světla

Díky upravené optice ve stolních svítidlech Philips 
EyeCare získáte světlo, které je rozptýlené a 
rovnoměrně distribuované po celém pracovním 
prostoru. Tím se snižuje výskyt nerovnoměrného 
osvětlení nebo oslnění, které má obvykle za následek 
namáhání očí a jejich celkovou únavu.

Snižuje oslnění a namáhání očí

Kombinace upravené optiky a vysoce kvalitního, 
chladného světla LED v tomto stolním svítidle Philips 
EyeCare přispívá ke snížení oslnění a namáhání očí. 
Příjemné světlo bez viditelného blikání pomáhá 
zajistit optimální pohodlí očí.

Odstín chladného denního světla

Různá zjištění upozorňují na to, že chladná teplota 
denního světla 5 500 K a až 1 000 luxů podporuje 

koncentraci, protože udržuje úroveň energie a 
pozornosti prostřednictvím přirozené hladiny 
osvětlení.

Pokročilé stmívání s funkcí paměti

Díky pokročilému nastavení stmívání a funkci paměti 
vám toto stolní svítidlo Philips EyeCare umožní 
nalézt takovou intenzitu světla, která vám nejlépe 
vyhovuje, a toto nastavení zachová. Je to praktické a 
příjemné.

Prodloužený dosah

Ergonomické a flexibilní rameno tohoto stolního 
svítidla Philips EyeCare je navrženo tak, aby nabídlo 
prodloužený dosah, tedy co největší pohodlí při 
čtení. Nastavení polohy je zcela snadné: nebudete se 
muset ohýbat nebo obcházet stůl, abyste namířili 
osvětlení přímo na pracovní prostor.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívač a vypínač na výrobku: Ano
• Integrované LED: Ano
• Přesně směrované světelné paprsky: Ano
• Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ano
• Antireflexní světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 35,5 cm
• Délka: 54,3 cm
• Šířka: 14,8 cm
• Čistá hmotnost: 3,060 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 100-240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 10 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 10 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 300 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 59,1 cm
• Délka: 22,6 cm
• Šířka: 16,1 cm
• Hmotnost: 3,878 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Domácí kancelář a 

studovna
• Styl: Moderní
• Typ: Stolní svítidlo
•
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