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LUXO LOEPLAMPEN

Luxo loeplamp LFM 1

Luxo loeplamp Circus

Luxo loeplamp LFM. Deze loeplamp beschikt over
hoogwaardige ledverlichting, die dimbaar is op 50%. De
kleurtemperatuur van deze loeplamp is 4000 kelvin,
wat neerkomt op warm wit. De Luxo loeplamp LFM
heeft een eenvoudig armatuur, namelijk met
uitwendige balansveren en handmatig instelbare
schanieren. Daarmee kunnen we u een hoogwaardige
ledlamp aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs.
De metalen lampenkop en circulair geplaatste

De Luxo loeplamp Circus is een modern vormgegeven
en geavanceerde loeplamp. De loeplamp heeft een
grote lens met een diameter van 16 cm. De lens is
bovendien omgeven met een ring van 24 leds.
Daardoor krijgt u optimale en schaduwvrije verlichting.
Deze hoogwaardige verlichting gaat tot wel 50.000
branduren mee en is zodoende erg duurzaam.
De Luxo loeplamp Circus heeft een aluminium kop.
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ledverlichting geven het product bovendien een
degelijke uitstraling.
Deze loeplamp is ook in een vernieuwde variant
verkrijgbaar, in 3D en 5D.

Vanwege de flexibele zelf-balancerende arm en
scharnierende hals kunt u hem altijd eenvoudig op de
gewenste positie instellen. De loeplamp is verkrijgbaar
in twee verschillende vergrotingen, namelijk 1.85x
(3,5D) en 2.75x (5D).

Specificaties:
» Verlichting: led (7 watt);
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Vergroting: 2.25x (5D);
» Diameter: 12,7 cm;
» Armlengte: 100 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief

Specificaties:
» Verlichting: 24 leds, 10 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Armlengte: 100 cm;
» Diameter: 16 cm;
» Gewicht: 4,9 kg en 5,2 kg;
» Kabellengte: 1,6 meter;
» Levering inclusief tafelklem;

verkrijgbaar.

» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

O10022

Vergroting

2.25

Dioptrie

5

Kleurtemperatuur

4000 K

Producteigenschappen

Doorsnede

12,7 cm

Prijs

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

10031

1.85x

3.5

4000 K

10032

2.75x

5

4000 K

Prijs

€305,00
€249,00
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Luxo loeplamp Wave

Luxo loeplamp LFM

Met deze Luxo loeplamp Wave heeft u een prachtige
combinatie van design en techniek. Deze loeplamp is
voorzien van krachtige maar energiezuinige
ledverlichting die bovendien in 3 stappen dimbaar is.
De ledlampen, die zowel links als rechts geplaatst zijn
van de rechthoekige glazen lens (3,5 of 5 dioptrie),
geven een volledige egale verlichting van het
oppervlak. Door de hoogwaardige balansarm en de
scharnieren blijft de lamp ook in elke gewenste positie
staan. De metalen lampkop maakt tenslotte dat deze
loeplamp Wave een lange levensduur heeft en

Luxo loeplamp LFM (vernieuwd) biedt u hoogwaardige
ledverlichting in een modern design. Deze lichtgewicht
loeplamp past in elk interieur en is zeer flexibel, dankzij
de drie schanieren in de arm. U kunt de loeplamp
maximaal horizontaal en verticaal bewegen en
daardoor exact positioneren in de door u gewenste
stand. De glazen lens heeft een diameter van 12,7 cm
en wordt omringd door een ring van leds. Op deze
manier heeft u gelijkwaardige en schaduwvrije
verlichting.

makkelijk te reinigen is.
Klik hier voor de ESD-veilige variant van de Luxo
loeplamp Wave.
Specificaties:
» Verlichting: led, 2 x 6 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Armlengte: 104 cm;
» Diameter: 17,5 x 10,5 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

10012

1.8

3.5

4000K

€418,00

10013

2.75

5

4000K

€499,00
€465,00

Deze Luxo loeplamp LFM (vernieuwd) is een duurzame
keuze. De lamp beschikt over een driestapsdimmer en
een geïntegreerde timer. Hierdoor schakelt de lamp
zichzelf automatisch uit na 4 of 9 uur, om energie te
sparen. De leds in deze loeplamp hebben een
levensduur van 50.000 uur, wat overeenkomt met zo'n
25 jaar.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Vergroting: 1.75x (3D) of 2.25x (5D);
» Diameter lens: 12,7 cm;
» In drie stappen dimbaar (100% - 50% - 0%);
» Armlengte: 105 cm;
» Materiaal: stalen arm, aluminium hals;
» Automatische uitschakeling na 4 of 9 uur;
» Levering inclusief tafelklem en 1,5m kabel;
» Optioneel zijn een tafelvoet en
een rolstatief verkrijgbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

10021

1.75

3

4000 K

12,7 cm

10022

2.25

5

4000 K

12,7 cm
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Luxo loeplamp Magnifique

Luxo loeplamp KFM

Deze Luxo loeplamp Magnifique is veelzijdig en prettig
in gebruik vanwege de grote rechthoekige lens, die
zonder dikke randen aan het lamphuis hangt. Het
ontbreken van dikke randen zorgt er voor dat u als
gebruiker een goed overzicht heeft van de omgeving,
de werkplek en het vergrootte oppervlak. Deze Luxo
loeplamp Magnifique heeft zowel een vergrootglas als
verlichting. Dit is dus de ideale combinatie om te lezen,
te handwerken of te hobbyen.

Met deze Luxo loeplamp KFM heeft u een prachtige
combinatie van design en techniek. Deze loeplamp
heeft namelijk een 125 mm ronde lens en is voorzien
van semicirculaire-ledverlichting langs de glazen lens
van 3 of 5 dioptrie. Door de hoogwaardige balansarm
en de scharnieren blijft de lamp bovendien in elke
gewenste positie staan. De metalen lampkop geeft
deze loeplamp een lange levensduur. Ook zorgt deze
ervoor dat de loeplamp KFM goed te reinigen is.

Helaas is deze loeplamp niet meer nieuw leverbaar!
(alleen nog enkele showmodellen beschikbaar).

Klik hier voor de ESD-veilige variant van de Luxo
loeplamp KFM.

Specificaties:
» Andere lichtkleuren zijn met bijbetaling verkrijgbaar;
» De lens is middels een losse schuifkap af te dekken;
» Armlengte: 104 cm;
» Diameter: 17,5 x 10,8 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

Specificaties:
» Verlichting: led, 9 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Vergroting: 1.75x en 2.25x;
» Armlengte: 115 cm;
» Diameter: 12,5 cm;
» Levering is inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en
een rolstatief verkrijgbaar.

Producteigenschappen

Producteigenschappen

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

1008-6 demo

2.25

6

4000K

€175,00

1008-3 demo

1.75

3

4000K

€175,00

1008-4 demo

2.0

4

4000K

€175,00

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

1009

1.75

3

4000K

€359,00

10091

2.25

5

4000K
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Luxo loeplamp LFM 101
Deze loeplamp is vervangen door de Luxo loeplamp
LFM.
De veelzijdigheid en robuuste constructie van deze
Luxo loeplamp LFM 101 wordt door een grote groep
gebruikers over de hele wereld erkend. Deze loeplamp
combineert namelijk hoge kwaliteitspecificaties met
een functineel design. Daardoor heeft dit product een
lange levensduur. Deze loeplamp heeft zowel een
vergrootglas als verlichting. Dit is dan ook de ideale
combinatie om te lezen, te handwerken of te hobbyen.
De Luxo loeplamp LFM 101 heeft standaard een rond
loepglas. Om de lens zit bovendien een ronde TLverlichting, die zorgt voor een goed gelijkmatig verlicht
werkoppervlak.
Specificaties:
» Verlichting: led, 22 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin, andere lichtkleuren
met bijbetaling verkrijgbaar;
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» Vergroting: 1.75x;
» Armlengte: 105 cm;
» Diameter: 17,5 cm;
» De lens is middels een klep afsluitbaar;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel zijn een tafelvoet en een rolstatief
verkrijgbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs
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