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Neunavuje oči

Pomáhá při soustředění
Podávejte ty nejlepší výkony se stolním svítidlem Philips Mallet. Můžete upravovat úroveň jasu pouhým 

přejetím prstem a dosáhnout nejlepšího osvětlení pomocí nasměrování jeho otočných ramen. 

Vestavěný port USB se postará o to, aby nabíjení telefonu nebo přehrávače MP3 nepředstavovalo 

vůbec žádný problém.

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
• Dokonalé nastavení s postupným dotykovým stmíváním

Ergonomický design
• Prodloužený dosah pro maximální pohodlí při čtení
• Vestavěný port USB



 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.

Postupné dotykové stmívání

Plně nastavitelné úrovně světla pomocí postupného 
dotykového stmívání se postarají o to, abyste si vždy 
mohli nastavit úroveň světla přívětivě působící na 
vaše oči a dokonale vyhovující právě prováděné 
činnosti. Postupné stmívání také zaručuje plynulý 
přechod z jedné úrovně osvětlení do druhé, takže se 
oči budou moci přirozeněji přizpůsobit.

Vestavěný port USB
Toto stolní svítidlo Philips Stolní lampa nabízí ještě 
větší pohodlí díky vestavěnému portu USB, který 
umožňuje nabíjet chytrý telefon nebo jiné zařízení, 
zatímco pracujete.

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: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívač a vypínač na výrobku: Ano
• Integrované LED: Ano
• Přesně směrované světelné paprsky: Ano
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
• Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ano
• Antireflexní světelný zdroj: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 46,4 cm
• Délka: 49 cm
• Šířka: 20 cm
• Čistá hmotnost: 2,280 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 100-240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 5,5 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 5,5 W
• Barva světla: chladné bílé světlo
• Životnost lampy až: 15 000 hodin
• 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
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 37 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 59,5 cm
• Délka: 23,3 cm
• Šířka: 10,1 cm
• Hmotnost: 3,010 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Domácí kancelář a 

studovna
• Styl: Moderní
• Typ: Stolní svítidlo
•
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