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Karta katalogowa produktu:

 

Lampka energooszczędna na biurko MAULatelier, 3x14W, mocowana
zaciskiem, biała

Dedykowana profesjonalistom: idealna w laboratoriach, warsztatach,
biurach konstrukcyjnych i studiach
Najwyższa jasność MAUL: 3 x 14 W energooszczędne świetlówki
Bardzo wysoka klasa energetyczna: A+
Przeciwodblaskowa siatka w głowicy lampy
Ramię zbudowane z równolegle umieszczonych stalowych rurek, ze
sprężyną i solidnym, dociążonym zaciskiem do mocowania do blatu
Opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana
przez inżynierów MAUL
Typ trzonka: G5
Temperatura barwowa: światło dzienne białe (6500K)
Lampa sprzedawana z trzema świetlówkami w klasie energetycznej
"A+&quot
średnie zużycie energii: 16 kWh/1000h
Wydłużona żywotność świetlówek: 8000 godzin świecenia
Nie pobiera mocy w stanie OFF
Posiada elektroniczny układ zasilający (ECG), zapewniający
niemigoczące światło bez odblasku oraz niski pobór energii
Natężenie oświetlenia: 2800 luksów w odległości 35cm
Strumień świetlny: 1250lm od każdej świetlówki
Solidne metalowe ramię, możliwość obrotu o 360&deg
Górne i dolne ramię o długości 40cm
Wysokość robocza: 40cm
Waga: 3,7 kg
łatwo dostępny przełącznik na głowicy
Zacisk mocujący wykonany z tworzywa i metalu, do blatu o grubości do
6,5cm
Oprawa pasuje do świetlówek w klasie energetycznej od A++ do B
2 lata gwarancji
Kolor biały

Cena 784,22 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 7325
Numer dostawcy M8267002
Numer Celcen 13-00050-3
Kod kreskowy
Nazwa produktu Lampka energooszczędna na biurko MAULatelier, 3x14W, mocowana zaciskiem, biała
Opis dedykowana profesjonalistom: idealna w laboratoriach, warsztatach, biurach konstrukcyjnych i

studiach; najwyższa jasność MAUL: 3 x 14 W energooszczędne świetlówki; bardzo wysoka klasa
energetyczna: A+; przeciwodblaskowa siatka w głowicy lampy; ramię zbudowane z równolegle
umieszczonych stalowych rurek, ze sprężyną i solidnym, dociążonym zaciskiem do mocowania
do blatu; opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez inżynierów
MAUL; typ trzonka: G5; temperatura barwowa: światło dzienne białe (6500K); lampa
sprzedawana z trzema świetlówkami w klasie energetycznej "A+" średnie zużycie energii: 16
kWh/1000h; wydłużona żywotność świetlówek: 8000 godzin świecenia; nie pobiera mocy w
stanie OFF; posiada elektroniczny układ zasilający (ECG), zapewniający niemigoczące światło
bez odblasku oraz niski pobór energii; natężenie oświetlenia: 2800 luksów w odległości 35cm;
strumień świetlny: 1250lm od każdej świetlówki; solidne metalowe ramię, możliwość obrotu o
360° górne i dolne ramię o długości 40cm; wysokość robocza: 40cm; waga: 3,7 kg; łatwo
dostępny przełącznik na głowicy; zacisk mocujący wykonany z tworzywa i metalu, do blatu o
grubości do 6,5cm; oprawa pasuje do świetlówek w klasie energetycznej od A++ do B; 2 lata
gwarancji; kolor biały

Kategoria Lampki
Klasa Premium
Marka MAUL
 

Kolor
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Lampka energooszczędna na biurko MAULatelier, 3x14W, mocowana
zaciskiem, biała
Kolor Biały
 

Cecha
Produkt Lampka mocowana do blatu
Typ Energooszczędna
Rodzaj 3x14W
Materiał Metal/plastik
Natężenie światła LUMEN 1250
W ofercie od 2013-01
Klasa energetyczna A+
Cykl życia (h) 8000
Natężenie światła LUX 2800
 

Wymiary
Wysokość (mm) 400
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 2
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 31521100-5
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

              

Serdecznie zapraszamy do współpracy
INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów Zespół
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