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TAFELLAMPEN

Daylight Twist 2 Go acculamp

Iris klemlamp Flex

De Daylight Twist 2 Go is de nog flexibelere versie van
de Daylight Twist 2 draagbare lamp. Deze acculamp is
namelijk oplaadbaar en biedt tot wel 8 uur aan
gelijkmatige en heldere verlichting. Met de 6000 kelvin
heldere daglicht ledverlichting heeft u bovendien
optimaal zicht op uw werk en bezigheden. Deze lamp
beschikt bovendien over 3 helderheidsniveaus,
waarmee u de verlichting naar wens kunt instellen. Ook

Iris klemlamp Flex is een tafellamp met handige klem
ter bevestiging. Hierdoor kunt u hem eenvoudig overal
positioneren waar u extra licht nodig heeft. Deze lamp
beschikt over hoogwaardige ledverlichting met een
kleurtemperatuur van 5500 kelvin (koel wit). Deze
verlichting heeft een hoge lichtopbrengst en is
eenvoudig dimbaar dankzij de geïntegreerde dimmer.
Met een druk op de knop kunt u de verlichting

de lichtinval kunt u zelf bepalen, met dank aan de
draaibare lampkop. Zodoende is het minder
vermoeiend om te lezen, te werken of andere taken uit
te voeren.

aanzetten, dimmen of uitzetten. De lamp heeft een
flexibele hals die u in meerdere richtingen kunt
bewegen, zodat u de lichtinval heel precies kunt
plaatsen.

U kunt de Daylight Twist 2 Go eenvoudig overal mee
naartoe nemen, vanwege het compacte formaat en het
lichte gewicht van de lamp. Ook beschikt de lamp over
een handvat, waarmee u hem gemakkelijk kunt dragen.
Onderweg kunt u de lamp makkelijk opladen middels
de bijgeleverde USB-C kabel en adapter.

De Iris klemlamp Flex is uitgevoerd middels de
bijgeleverde 5V USB-kabel (geen USB stopcontact).
Het is sterk af te raden de lamp aan te sluiten via de
USB-poort in een computer of tablet, aangezien dit
waarschijnlijk de USB-poort van het apparaat zal
beschadigen. Deze klemlamp is tenslotte leverbaar in
een wit of een zwart model.

Specificaties:
» Verlichting: led, 5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (op 30 cm): 1600-1200-740 lux;
» In 3 stappen dimbaar;

Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 5500 kelvin;
» Lichtsterkte: 800 lux (op 30 cm);
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» Lichtopbrengst: 350 lumen;
» Draaibare lampkop voor optimale positionering;
» Afmeting verpakking: 35 x 13 x 11 cm (L x B x D);
» Kleur: wit/groenblauw;
» Gewicht: 1 kg;
» Met zowel USB-C aansluiting als adapter;
» Accuduur op maximale lichtsterkte (1600 lux): 3 uur;
» Accuduur op middelste lichtsterkte (1200 lux): 4,5
uur;
» Accuduur op minimale lichtsterkte (740 lux): 8,5 uur;
» Stroomvoorziening: oplaadbare accu (lithium
batterij).
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» Lichtopbrengst: 290 lumen;
» Met ingebouwde dimmer;
» Armlengte: 63 cm;
» Kleur armatuur: wit of zwart;
» Gewicht: 545 g;
» Aansluiting middels USB kabel
» Levering zonder USB-adapter.

€89,99
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cm)
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Daylight Tricolor tafellamp

Daylight Twist 2 draagbare lamp

De Daylight Tricolor tafellamp biedt altijd de juiste
verlichting op uw werkplek. De lamp beschikt namelijk
over hoogwaardige ledverlichting, waarvan de
kleurtemperatuur verstelbaar is. Daardoor kunt u
kiezen uit warme of koele verlichting. Bovendien
beschikt deze tafellamp over een flexibele arm,
waarmee u de lichtval optimaal kunt positioneren.

De Daylight Twist 2 draagbare lamp biedt optimale
verlichting voor uw omgeving, of dit nu op uw werkplek
of onderweg is. De lamp beschikt namelijk over
hoogwaardige ledverlichting in een heldere lichtkleur.
De lichtsterkte is in 3 stappen dimbaar, waardoor u het
licht naar wens kunt instellen. Deze lamp biedt een
hoog contrast en accurate kleurenweergave, wat het
eenvoudig en minder vermoeiend maakt om te lezen
en werken. De lamp verbruikt weinig energie en biedt
schaduwvrije verlichting op de gewenste plek. De
Twist 2 is opvouwbaar en licht van gewicht, waardoor

De Daylight Tricolor tafellamp heeft duidelijk zichtbare
en voelbare knoppen, waarmee u de lamp eenvoudig
kunt bedienen. Vanwege de grote doorsnede van de
lampkop heeft u uitzonderlijk veel en schaduwvrij licht.
De helderheid daarvan kunt u naar wens instellen.
Dankzij het compacte formaat is deze tafellamp ideaal
voor op uw bureau, op uw nachtkastje of in de keuken.
Specificaties:
» Verlichting: led, 15 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000, 4000 en 2700 kelvin;
» Lichtsterkte (in 3 stappen dimbaar):
Op 25 cm: max. 7400, min. 310 (6000K), max. 6900,
min. 160 (4500K) en max. 6800, min. 300 (2700K) lux;
Op 50 cm: max. 1950, min. 200 (6000K), max. 1840,
min. 150 (4500K) en max. 1830, min. 190 (2700K) lux;
» Lichtopbrengst: 1000 lumen;
» Doorsnede: 16,5 cm;
» Duidelijk zichtbare en voelbare knoppen;
» Met verstelbare arm voor optimale positionering;
» Afmeting verpakking: 44 x 26 x 21 cm (L x B x D);
» Kleur: wit;
» Gewicht: 2 kg;
» Snoerlengte: 1,5 m.

Producteigenschappen
Artikelnummer

E45200

Kleurtemperatuur

Lux

2700-4000-6000

7400-6900-6800

K

(op 25 cm)

Lumen

Afmeting

u hem overal mee naartoe kunt nemen.
Deze lamp is nu ook verkrijgbaar in een oplaadbare
variant op accu: de Daylight Twist 2 Go.
Specificaties:
» Verlichting: led, 11 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (op 30 cm): 2000/1500/1000 lux;
» In 3 stappen dimbaar;
» Lichtopbrengst: 600 lumen;
» Draaibare lampkop voor optimale positionering;
» Afmeting: 35 x 13 x 11 cm (L x B x D);
» Kleur: wit;
» Gewicht: 1 kg;
» Snoerlengte: 1,8 m;
» Stroomvoorziening: netaansluiting.
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Iris taaklamp Lumina Max

Waldmann MAIA tafellamp

Iris taaklamp Lumina Max is de vernieuwde en
verbeterde versie van de Iris taaklamp Lumina. Deze
taaklamp heeft een grotere lampkop en geeft 20%
meer licht. De lamp beschikt over duurzame en
energie-efficiënte ledverlichting, in vijf verschillende
kleurentemperaturen. Zowel de lichtkleur als de
lichtsterkte zijn dan ook in vijf stappen dimbaar. Van
6000 kelvin heldere daglicht ledverlichting, naar 3000
kelvin warm licht: deze lamp heeft het allemaal in zich.

Deze Waldmann MAIA tafellamp. Deze taakverlichting
vervult in de behoeften van zowel elke gebruiker, als
elke werksituatie. In het bijzonder de behoefte aan
bedieningscomfort. U kunt het armatuur namelijk exact
aanpassen aan uw kijkgewoonten. Dit is bovendien
eenvoudig en letterlijk met een handgreep gebeurd. De
AMBIO-antiverblindingstechnologie zorgt ondertussen
voor de hoogste lichtkwaliteit bij een laag verbruik. De
balansarm van deze Waldmann MAIA tafellamp is
optimaal flexibel door middel van een gasdruk-veer.

U kunt de verlichting bedienen middels het
bedieningspaneel op de lamp zelf, of via de
bijgeleverde afstandsbediening. Op laatstgenoemde
bevindt zich ook een extra ‘nachtlicht’ dimmer, evenals
een timer voor automatische uitschakeling. De Iris
taaklamp Lumina Max is in te stellen tot 70 cm hoogte
en heeft een zeer flexibele arm, waarmee u het licht
precies in de gewenste positie kunt instellen. Wij
leveren deze lamp inclusief tafeklem, zodat u hem
zonder gereedschap kunt bevestigen en ruimte
bespaart op uw bureau of werkplek.
In deze vernieuwde serie is ook een vloerlamp (zwart)
leverbaar. In de vorige serie van deze lampen is nog
een taaklamp beschikbaar.

Specificaties:
» Verlichting: led, 1 x 11 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Lichtsterkte: 930 lux (op 50 cm);
» Lengte: 70 cm;
» Behuizing: geanodiseerd aluminium en kunststof;
» Wipschakelaar in armatuurhuis;
» Antiverblinding met lichtversterkende AMBIO
microprisma's;
» Gewicht: 1,3 kg.

Producteigenschappen

Specificaties:
» Verlichting: led, 3,8 watt;
» Kleurtemperatuur: 3000-6000 kelvin;
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» In 5 stappen dimbaar in elke lichtkleur;
» Flexibele hals, hoogte verstelbaar tot 70 cm;
» Armlengte: 65 cm;
» Kleur: zwart;
» Materiaal: kunststof en staal;
» Levering inclusief tafelklem;
» Levering inclusief afstandsbediening (en inclusief
daarbijbehorende 2x AAA batterijen).

Artikelnummer

Watt

Lux

112293000

11

930

Prijs
€352,00
€265,00
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Luxo lamp FL-24

Waldmann Minela tafellamp

Deze Luxo lamp FL-24 is een symmetrische lamp die
geschikt is voor werkbanken en andere grote
werkplekken waar veel licht nodig is. Vanwege de

De Waldmann Minela tafellamp verbindt lichtkwaliteit,
energie-efficiëntie en designeisen op een nieuw
niveau. Het contrastrijke samenspel van hoekige en
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flexibele arm en kop kunt u de lamp gemakkelijk in de
gewenste positie plaatsen. De lamp beschikt over
hoogwaardige ledverlichting die bovendien een hoge
lichtsterkte heeft. Hierdoor is deze lamp zowel een
duurzame als een kwalitatieve keuze.

elliptische vormen geeft haar een uniek karakter. De
voordelen van het doordachte warmtebeheer liggen
ondertussen voor de hand: een hogere energieefficiëntie, langere levensduur en minder opwarming.

Specificaties:
» Verlichting: led, 24 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin (warmere lichtkleur
optioneel verkrijgbaar);
» Lichtsterkte: 2200 lux (op 40 cm);
» Armlengte: 100 cm;
» Afmeting lampkop: 355 x 105 x 60 mm;
» Levering inclusief tafelklem;

Deze Waldmann Minela tafellamp biedt een
combinatie van lichtkwaliteit, energiebesparing en een
aansprekend design. De lamp heeft namelijk een hoge
lichtopbrengst bij een laag verbruik. Bovendien
beschikt deze tafellamp over een automatische
uitschakeling, na 14 uur ononderbroken gebruik. De
touch-ledsensor om te schakelen en te dimmen zijn
efficiënt in de lichtkop geïntegreerd. Doordat de arm
een gasdrukveer bevat, kunt u de lamp met een hand

» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

op de gewenste plek positioneren.

Producteigenschappen

Specificaties:
» Verlichting: led, 8 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Lichtsterkte: 415 lux (op 50 cm).

Artikelnummer

Kleurtemperatuur
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4000K

Prijs
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TRIO tafellamp Elmau

Daylight UnoLamp tafellamp

TRIO tafellamp Elmau is onderdeel van de nieuwe serie
Elmau lampen. Vanwege de landelijke uitstraling past
deze schemerlamp in elk interieur, bijvoorbeeld in uw
woonkamer of op uw nachtkastje. De TRIO tafellamp
Elmau heeft een compact formaat en is licht van
gewicht. De lichtbron wordt niet meegeleverd.
Zodoende kunt u zelf een lichtbron uitzoeken met een
lichtkleur en lichtopbrengst naar wens. Klik hier om
een bijpassende E14 lichtbron te vinden.

De Daylight UnoLamp tafellamp is een compacte en
moderne bureaulamp, die bovendien zeer flexibel te
positioneren is. Of het nu is om te lezen, handwerken
of gebruik in een beautysalon: deze lamp biedt overal
het ideale licht. Deze tafellamp beschikt namelijk over
heldere daglicht ledverlichting in een kleurtemperatuur
van 6000 kelvin. U kunt de lichtsterkte aanpassen met
de aanraakbare dimmer, waarmee u de lamp in 4
helderheidsniveaus kunt instellen. Daardoor heeft u
altijd optimale kleurenweergave en schaduwvrije
verlichting. U kunt de lamp ook gemakkelijk
verplaatsen in huis, of buitenshuis meenemen.

Specificaties:
» Kleur: antiek nikkel met hout (armatuur) en wit
(lampenkap);
» Materiaal: metaal en hout (armatuur) en textiel
(lampenkap);
» Hoogte: 17 cm (lampenkap) en 40 cm totaal;
» Diameter kap: 18 cm;
» Geschikt voor E14 (maximaal 40 watt) lichtbron;
» Met netaansluiting.
In de serie Elmau zijn ook een plafondlamp, hanglamp
en eetkamer hanglamp verkrijgbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

TRIO502100130

Kleur

Materiaal

Afmeting
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Kleur

Materiaal

Afmeting

Prijs

€39,95

De Daylight UnoLamp tafellamp is ook verkrijgbaar in
een variant met klem. Deze is nog flexibeler te
positioneren op elke plek met een daarvoor geschikt
oppervlak. Deze lamp beschikt over dezelfde
lichttechnische specificaties, alleen de afmeting en het
gewicht verschillen. Deze lamp is ook beschikbaar in
een DuoLamp tafelmodel en in een vloerlamp model.
Specificaties:
» Verlichting: led, 6 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte op 30 cm: 220 lux (stap 1), 600 lux (stap
2), 1000 lux (stap 3) en 1500 lux (stap 4);
» Lichtopbrengst: 400 lumen;
» In 4 stappen dimbaar;
» Kleur: wit;
» Levensduur: ca. 50.000 lichturen;
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» Afmeting: 38,5 x 36 x 12 cm (L x B x D), met klem:
28,5 x 39 x 6,5 cm (L x B x D);
» Gewicht: 0,5 kg, met klem: 0,4 kg;
» Snoerlengte: 1,5 meter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Kleurtemperatuur

Lux

Lumen

Watt

Prijs

400

6

€39,99

400

6

€39,99

Max.
1500
EN1410

Met klem

6000 K

lux
(op
30
cm)
Max.
1500

EN1420

Met voet

6000 K

lux
(op
30
cm)

Daylight DuoLamp tafellamp

Waldmann taaklamp DIVA

De Daylight DuoLamp tafellamp is een modern
ontworpen tafellamp, die uw licht verdubbelt. Hij
beschikt namelijk over twee lampdelen, die zeer

Waldmann taaklamp DIVA is het ideale hulpmiddel
voor op uw werkplek. Deze lichtgewicht lamp is op
verschillende manieren te bevestigen en bovendien
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flexibel te positioneren zijn. Bovendien beschikt deze
lamp over 56 hoogwaardige en duurzame leds, met
een kleurtemperatuur van 6000 kelvin. Dit komt neer
op helder daglicht. U kunt de lichtsterkte aanpassen
met de aanraakbare dimmer, waarmee u de lamp in 4
helderheidsniveaus kunt instellen. Daardoor heeft u
altijd optimale kleurenweergave en schaduwvrije
verlichting, of u nu aan het werken of aan het hobby'en
bent. U kunt de lamp ook gemakkelijk verplaatsen in
huis, of buitenshuis meenemen.
De Daylight DuoLamp tafellamp is ook verkrijgbaar in
een variant met klem. Deze is nog flexibeler te
positioneren op elke plek met een daarvoor geschikt
oppervlak. Deze lamp beschikt over dezelfde
lichttechnische specificaties, alleen de afmeting en het
gewicht verschillen. Deze lamp is ook beschikbaar in
een UnoLamp tafelmodel en in een vloerlamp model.
Specificaties:
» Verlichting: led, 10 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte: 2090 lux (op 30 cm);
» Lichtopbrengst: 700 lumen;
» In 4 stappen dimbaar;
» Kleur: wit;
» Levensduur: ca. 50.000 lichturen;
» Afmeting: 38,5 x 43 x 12 cm (L x B x D), met klem:
28,5 x 46 x 6,5 cm (L x B x D);
» Gewicht: 0,5 kg, met klem: 0,5 kg;
» Snoerlengte: 1,5 meter.

flexibel buigbaar dankzij een schanier in de arm.
Zodoende kunt u altijd optimale verlichting realiseren.
Deze lamp beschikt over hoogwaardige ledverlichting
en is daarmee ook een duurzame keuze.
De Waldmann taaklamp DIVA is gemaakt van
aluminium en dus zilver van kleur. Het gewicht van de
lamp is slechts 1,5 kilo. Deze lamp is schakelbaar en
dient aangesloten te worden op netstroom.
Specificaties:
» Verlichting: led, 12 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Lichtsterkte: 44,42 lux per watt;
» Schakelbaar;
» Kleur: zilver;
» Materiaal aluminium;
» Netaansluiting;
» Gewicht: 1,5 kg.
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Waldmann taaklamp STE 155

Waldmann taaklamp STE 136

Waldmann taaklamp STE 155 is een heldere
daglichtlamp voor op uw werkplek. Hij beschikt
namelijk over hoogwaardige ledverlichting met een
hoge energie-efficiëntie. De kleurtemperatuur van deze
lamp is 5400 kelvin, wat neerkomt op wit daglicht.
Ledverlichting is bovendien een duurzame keuze: deze
verlichting gaat decennialang mee.

Waldmann taaklamp STE 136 is een lichtgewicht
bureaulamp met bovendien veel handige opties. Zo
kunt u hem met een tafelklem op elk vlak oppervlak
bevestigen, maar ook aan de muur hangen of ergens
vastschroeven. Deze taaklamp beschikt daarnaast
over hoogwaardige ledverlichting met een
kleurtemperatuur van 4000 kelvin. Daarmee is deze
lamp bovenal een duurzame keuze, want ledverlichting
gaat decennia mee.

De Waldmann taaklamp STE 155 kunt u op
verschillende manieren bevestigen, bijvoorbeeld
middels een tafelklem, aan de muur of door hem vast
te schroeven. Deze lamp is gemaakt van aluminium en
dus zilver van kleur. Hij weegt ongeveer 3,2 kilo.
Specificaties:
» Verlichting: led, 55 watt;
» Kleurtemperatuur: 5400 kelvin;
» Schakelbaar;
» Kleur: zilver;
» Materiaal: aluminium;
» Gewicht: 3,2 kg;
» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen

Deze Waldmann taaklamp STE 136 is gemaakt van
aluminium en dus zilverkleurig. U kunt hem eenvoudig
bedienen middels een aan/uit-schakelaar. Het gewicht
van de lamp is 2,9 kilo.
Specificaties:
» Verlichting: led, 36 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Materiaal: aluminium;
» Kleur: zilver;
» Gewicht: 2,9 kilo;
» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen
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Watt

112438000

Zilver

5400 K

55

Prijs
€710,00
€535,00

Iris taaklamp Stella Two

Iris taaklamp Lumina

Iris taaklamp Stella Two is een vernieuwde en elegante
lamp. Hij beschikt over geavanceerde touchpad
bediening en is dus zeer aanraakgevoelig. Deze
taaklamp heeft 3 lichtkleuren en zodoende kunt u
schakelen tussen 2900 (warm geel), 4100 (warm wit)
en 5900 (helder wit) kelvin. Bovendien is deze lamp in
wel 10 stappen dimbaar. Zo heeft u altijd de gewenste
lichtkleur en lichtintensiteit!

Iris taaklamp Lumina is een flexibele en elegante lamp,
die veel mogelijkheden biedt. Hij beschikt namelijk
over hoogwaardige ledverlichting, verstelbaar van 3000
- 6000 kelvin. De lamp is tevens in 3 stappen dimbaar.
Dit kan handmatig, middels het aanraakgevoelige
bedieningspaneel op de lamp, maar ook middels de
bijgeleverde afstandsbediening. Deze
afstandsbediening biedt bovendien aanvullende
mogelijkheden, zoals een extra schemerig nachtlicht
en een timer waarmee u de lamp na 1 of 10 minuten
inactiviteit automatisch kunt laten uitschakelen.

Deze taaklamp is behalve de meest veelzijdige ledlamp
op de markt ook een duurzame keuze. De
geïntegreerde leds zijn namelijk zeer energiezuinig en
gaan decennia lang mee. De taaklamp is verkrijgbaar
in een wit en een zwart model.
Deze Iris taaklamp Stella Two is ook verkrijgbaar in
een zwart model vloerlamp.

Het ontwerp van de Iris taaklamp Lumina is een
flexibele 'zwanenhals', waardoor u de lamp in elke
gewenste positie kunt brengen. De lamp reikt tot
maximaal 70 cm boven het oppervlak waaraan hij
bevestigd is. Vanwege de geïntegreerde ledverlichting
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Specificaties:
» Verlichting: led, 11.5 watt;
» Kleurtemperatuur: 2900 - 4100 - 5900 kelvin;
» Lux (op maximale afstand): 3745 (bij 4300 kelvin);
» Met geïntegreerde dimmer in 10 stappen dimbaar;
» Zeer aanraakgevoelig;
» Kleur: wit of zwart;
» Met stevige voet.

Producteigenschappen
Artikelnummer

LV30005 W

LV30005 Z

Kleur

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Any

Any

Any

Any

Kleur

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Any

Any

Any

Any

Kleur

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Prijs

€249,01

€249,01

is deze lamp een duurzame keuze: deze verlichting
gaat decennia lang mee. Deze taaklamp is wit van
kleur. Optioneel is een zwart afdekkapje als accessoire
leverbaar. Deze kunt u onderaan de lampkop schuiven,
om zo te voorkomen dat u rechtstreeks in de lichtbron
kijkt.
In de serie Lumina lampen zijn nu ook een vernieuwde
taaklamp en vloerlamp (zwart) beschikbaar!
Specificaties:
» Verlichting: led, 9 watt;
» Kleurtemperatuur: 3000-6000 kelvin;
» Lux (op 30 cm): 1450 (bij 3900 kelvin);
» Flexibele hals, hoogte verstelbaar tot 70 cm;
» In 3 stappen dimbaar;
» Kleur: wit;
» Levering inclusief tafelklem en afstandsbediening;
» Materiaal: ABS plastic en staal;
» Levering inclusief 2 AAA-batterijen voor
afstandsbediening.

Producteigenschappen
Artikelnummer

LV3000 W

Extra

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Any Extra

Any

Any

Any

Informatie

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Informatie

Prijs

€125,01

1450
LV3000 W-1

Met zwart
afdekkapje

3000 - 6500 K

op
30
cm
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Schweizer Multilight PRO
tafellamp AKKU

Schweizer Multilight PRO
tafellamp XL

Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU uit de
nieuwe Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen
is recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de
behoeften van slechtzienden. De lampen brengen
slimme techniek, duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.

Schweizer Multilight PRO tafellamp XL uit de nieuwe
Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen is
recent ontwikkeld met het voorzien in de behoeften
van slechtzienden op het oog. Deze lampen brengen
slimme techniek, met duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.

Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU is
beschikbaar in twee varianten. De eerste variant is
leverbaar in drie verschillende lichtkleuren, namelijk in
2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K
(koel wit). De tweede variant is een 3 in 1 model, dat
beschikt over alledrie de lichtkleuren. De lamp werkt op
een Lithium Ion batterij die 4 uur meegaat en een
oplaadtijd heeft van 3 uur. De batterijstatus is
eenvoudig te herkennen. Het mat zwarte oppervlak van
de lamp voorkomt vervelende reflecties en dankzij de
robuuste plastic behuizing kunt u de lamp ook
makkelijk schoonmaken.

Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp XL is
beschikbaar in 3 verschillende lichtkleuren, namelijk in
2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K
(koel wit). Alledrie de modellen werken op
netaansluiting. Het mat zwarte oppervlak van de lamp
voorkomt vervelende reflecties en dankzij de robuuste
plastic behuizing kunt u de lamp ook makkelijk
schoonmaken.

De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft
een zeer flexibel ontwerp, want u kunt het hoofd en de
arm makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale
verlichting kunt realiseren.

De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft
een zeer flexibel ontwerp met een verlengde arm, die u
makkelijk kunt bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale
verlichting kunt realiseren.
In deze serie zijn ook een XL-tafellamp met klem, een
tafellamp (op netstroom) en een 3-in-1 tafellamp (op
accu) leverbaar, evenals een compacte vloerlamp en
een XL-vloerlamp.
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In deze serie zijn ook een XL-tafellamp, een XLtafellamp met klem en een tafellamp (op netstroom)
leverbaar, evenals een compacte vloerlamp en een XLvloerlamp.
Klik hier voor een informatievideo over de nieuwe
Multilight PRO lampenserie.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau’s (70% en 100%);
» 4,8 watt;
» Lux (op 25 cm): 2930, 4300 en/of 4100;
» Gewicht: 1,6 kg;
» Werkt op lithium ion batterij;
» Batterijduur van 4 uur en oplaadtijd van 3 uur.

Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau's (70% en 100%);
» 6 watt;
» Lux (op 25 cm): 4250, 6300 of 6200;
» Afmeting voet: 17,5 x 13,5 x 12 cm (L x B x H);
» Armlengte: 2 x 30 cm;
» Gewicht: 3,7 kg;
» Netaansluiting;
» Snoerlengte: 150 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lux

Prijs

4250

Producteigenschappen

942023

2700 K

6

(op
25

€245,00

cm)
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lux

Prijs
942043

2930
941123

2700 K

4,8

(op

6300
4500 K

6

942063

4300
4500 K

4,8

(op

6500 K

€269,00

25
cm)
4100

941163

6500 K

4,8

(op

€269,00

25
cm)
2930
4300

941103

2700 K, 4500 K
en 6500 K

4,8

€245,00

6200

cm)

941143

25
cm)

€269,00

25

(op

4100

€319,00

(op
25
cm)
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Schweizer Multilight PRO
tafellamp XL met klem

Schweizer Multilight PRO
tafellamp

Schweizer Multilight PRO tafellamp XL met klem uit de
nieuwe Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen
is recent ontwikkeld met het voorzien in de behoeften
van slechtzienden op het oog. Deze lampen brengen
slimme techniek, met duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.

Schweizer Multilight PRO tafellamp uit de nieuwe
Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen is
recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de
behoeften van slechtzienden. De lampen brengen
slimme techniek, duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.

Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp XL met klem
is beschikbaar in 3 verschillende lichtkleuren, namelijk
in 2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K
(koel wit). Alledrie de modellen werken op
netaansluiting. Het mat zwarte oppervlak van de lamp
voorkomt vervelende reflecties en dankzij de robuuste
plastic behuizing kunt u de lamp ook makkelijk
schoonmaken.

Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp is
beschikbaar in 3 verschillende lichtkleuren, namelijk in
2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K
(koel wit). Alledrie de modellen werken op
netaansluiting. Het mat zwarte oppervlak van de lamp
voorkomt vervelende reflecties en dankzij de robuuste
plastic behuizing kunt u de lamp ook makkelijk
schoonmaken.

De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft
een zeer flexibel ontwerp met een verlengde arm, die u
makkelijk kunt bewegen. Met de bijbehorende klem
kunt u de lamp waar dan ook positioneren. Bovendien
heeft de lamp 2 helderheidsniveaus, waardoor u uw
optimale verlichting kunt realiseren.

De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft
een zeer flexibel ontwerp: u kunt het hoofd en de arm
makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale
verlichting kunt realiseren.

In deze serie zijn ook een XL-tafellamp, een tafellamp
(op netstroom) en een 3-in-1 tafellamp (op accu)
leverbaar, evenals een compacte vloerlamp en een XL-

In deze serie zijn ook een XL-tafellamp, een XLtafellamp met klem en een 3-in-1 tafellamp (op accu)
leverbaar, evenals een compacte vloerlamp en een XLvloerlamp.
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vloerlamp.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau's (70% en 100%);
» 6 watt;
» Lux (op 25 cm): 4250, 6300 of 6200;
» Maximale opening tafel - klem is 5,3 cm;
» Gewicht: 1,2 kg;
» Armlengte: 2 x 30 cm;
» Netaansluiting;
» Snoerlengte: 150 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lux

Prijs

4250
943023

2700 K

6

(op

€263,00

25

Specificaties:
» Verlichting: led, 4,8 watt;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau's (70% en 100%);
» Lichtopbrengst: 8000 lumen;
» Lichtsterkten:
Lichtkleur:
cm:
2700 K
lux
2700 K
lux
4500 K
lux
4500 K
lux
6500 K
lux
6500 K
lux

Helderheidsniveau: op 40 cm:

op 25

70%

1800 lux

4400

100%

2400 lux

6050

70%

2000 lux

4900

100%

2750 lux

6850

70%

2000 lux

4850

100%

2750 lux

6750

cm)
6300
943043

4500 K

6

(op

€263,00

25
cm)
6200

943063

6500 K

6

(op
25
cm)

€263,00

» Afmeting voet: 17,5 x 13,5 x 12 cm (L x B x H);
» Armlengte: 30 cm;
» Gewicht: 1,5 kg;
» Netaansluiting;
» Snoerlengte: 150 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

941063

6500 K

4,8

Lux

Prijs

4850-6750
lux (op 25

€199,00

cm)
4900-6850
941043

4500 K

4,8

lux (op 25

€199,00

cm)
4400-6050
941023

2700 K

4,8

lux (op 25
cm)
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Daylight Lumi taaklamp

Daylight Slimline 3 bureaulamp

Deze Daylight Lumi taaklamp biedt hoogwaardige
ledverlichting. De lamp is breed en heeft een lange
arm. Ideaal dus voor een werktafel of bureau. De
daglicht leds hebben een totaal vermogen van 15 watt
en staan garant voor jarenlang daglicht. De aan-uit
tiptoets is voorzien van een 2-staps dimmer voor
optimale verlichting. De verlichtingssterkte op 30 cm is
3800 lux. De lamp is wit van kleur.

Daylight Slimline 3 bureaulamp is nu leverbaar met
fantastische extra functies. Zo is de vernieuwde lamp
uitgerust met een vierstaps dimmer, waardoor u de
verlichting naar uw eigen hand kunt zetten. Bovendien
straalt de nieuwe aluminium kap een helderder en
schaduwvrij licht uit met een betere diffusie. De
Daylight Slimline 3 bureaulamp verlicht grote
werkplekken, zoals een werkkamer, knutselkamer of
een sofa in de huiskamer.

De Daylight Lumi taaklamp wordt geleverd met een
stevige tafelklem. De elegant voorgegeven arm is
eenvoudig verstelbaar. De lamp is dankzij de speciale
3D-constructie in alle richtingen draaibaar en
gemakkelijk in elke stand te positioneren zonder dat u
een schroef los en weer vast moet draaien.
Deze lamp is ook verkrijgbaar in een bredere uitvoering
(alleen in het wit/grijs): de Daylight Luminos taaklamp.

Met de twee unieke buigpunten kunt u het licht altijd
exact richten waar u het nodig hebt en de aan/uitschakelaar is altijd makkelijk te bereiken. Deze lamp
vermindert de vermoeidheid van de ogen en zorgt
bovendien voor een verbazingwekkend goede
kleurafstemming. De lamp is uitgevoerd in geborsteld
aluminium. Wij leveren hem met een klem van
hetzelfde materiaal. Ook verkrijgbaar in staand model.

Specificaties:
» Verlichting: led, 15 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte op 30 cm: 3800 lux;
» Lichtopbrengst: 1320 lumen;
» In twee stappen dimbaar;
» Kleur armatuur: wit;
» Afmeting: 58,8 x 51 x 0,8 cm (L x B x H);
» Snoerlengte: 2,1 meter;
» Levering inclusief tafelklem;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

Specificaties:
» Lengte van de lamp: 48 cm;
» Totale lengte: 85 cm;
» Verlichting: led, 13 watt;
» Lichtopbrengst: 1065 lumen;
» Lichtsterkte (meetafstand 30 cm) in respectievelijk
vier standen: 3000, 2000, 1500, 750 lux;
» Lichtkleur: 6000 kelvin;
» Levering inclusief tafelklem;
» Kleur: RVS;
» Daylight opzetloep als accessoire leverbaar;
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Producteigenschappen

» Eventueel is een bijpassende tafelvoet leverbaar.

Artikelnummer

Kleur

Lux

Kleurtemperatuur

Watt

Prijs

E35500

Wit

3800

6000 K

15

€120,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

E35108

Luxo Trace T50 bureaulamp
Luxo Trace T50 bureaulamp is de ideale tafellamp voor
op uw werkplek; of dit nu thuis is of op kantoor. De
lamp heeft een elegant en compact ontwerp en een
bijzonder lamphoofd in de vorm van een super ellips
(een vierkant met afgeronde hoeken). De strakke lijnen
van het ontwerp geven de lamp een moderne
uitstraling, die vanuit elke hoek weer anders oogt.
De Luxo Trace T50 bureaulamp beschikt over de
modernste leds (6 watt led module), die bij normaal
gebruik tot minstens 25 jaar meegaan en volledig
dimbaar zijn. Het licht van de lamp is warm en helder
en wordt gelijkmatig verdeeld om storende reflectie
en/of verblinding te voorkomen. Het hoofd en de arm

Kleur
Geborsteld
aluminium

Kleurtemperatuur

6000 K

Watt

13

Lux
3000-750 (4
lichtniveaus)

Lumen

Prijs

1065

€139,99

Aigostar dimbare tafellamp
(ovaal)
Aigostar dimbare tafellamp ovaal met volledig
instelbare verlichting! Deze lamp heeft een zeer
stabiele voet en is inklapbaar. De flexibele arm biedt u
de mogelijkheid om het licht te sturen daar waar u het
wenst. De aan/uit-schakelaar op de arm is makkelijk te
bereiken. De lamp is leverbaar in een zwart met
zilveren variant en een witte variant. De zwart met
zilveren lamp betreft een nieuwere variant met een
hogere lichtopbrengst.
Deze stijlvolle Aigostar dimbare tafellamp ovaal kan
gebruikt worden voor het lezen, bij uw hobby of op uw
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van de lamp zijn erg flexibel kunnen zodoende naar
wens ingesteld worden. De lamp heeft bovendien een
ingebouwde timer die op 4 uur of 9 uur ingesteld kan
worden. Nadat deze 4 of 9 uur verstreken zijn, schakelt
de lamp automatisch uit om energie te besparen.

werkplek. De lichtkleur en de lichtsterkte zijn naar
wens instelbaar in warm wit (3300 kelvin), standaard
wit (5000 kelvin) en helder daglicht (6000 kelvin). De
energiezuinige led lamp zorgt voor een perfecte
schaduwvrije verlichting.

Specificaties:
» Verlichting: led, 6 watt;
» Asymmetrische lichtverdeling;
» Lichtopbrengst: 470 lumen;
» Lichtkleur: 3000 kelvin;
» Volledig dimbaar;
» Armlengte: 50 cm;
» Levensduur: 25 jaar/50.000 branduren;

Specificaties:
» Verlichting: led; 6,6 (zwart) of 10 (wit) watt;
» Kleurtemperatuur: 3000, 5000 of 6000 kelvin;
» Lichtopbrengst: 950 (zwart) of 600 (wit) lumen;
» Lichtsterkte: maximaal 2100 lux op 30 cm;
» Lichtsterkte traploos dimbaar;
» Hoogte: maximaal 94,4 cm;
» Breedte: 22 cm;

» Gewicht: 2,3 kg;
» Netaansluiting, snoerlengte 2 meter;
» Verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium grijs.

» Voet is 22 x 15,7 cm en 1 cm dik;
» Levensduur: 50.000 branduren;
» Netaansluiting, snoerlengte 1,33 meter;
» Verkrijgbaar in het wit en zwart met zilver;
» Gewicht: 1,8 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

1006-1

Wit

3000 K

6

470

€179,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Watt

Lumen

Lux

Prijs

6,6

950

2100

€59,99

10

600

2100

€54,99

Zwart
217563

met
zilver

178659

Wit

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Daylight Luminos taaklamp
Deze Daylight Luminos taaklamp heeft 120 heldere
Daylight leds. Zeer brede verlichting en een lange arm.
Ideaal voor een werktafel of bureau. De daglicht leds
hebben een totaal vermogen van 24 watt en staan
garant voor jarenlang daglicht. De aan-uit tiptoets is
voorzien van een 3-staps-dimmer: 100%, 50% en 30%.
De brede lamp zorgt voor een zeer grote werkgebied
met helder licht. De verlichtingssterkte op 15 cm is
10.000 lux, op 30 cm 5100 lux en op 50 cm 2500 lux.
De Daylight Luminos taaklamp wordt geleverd met een
stevige tafelklem. De robuuste arm is eenvoudig
verstelbaar en is voorzien van witte kunststof
beschermplaten, zodat uw vingers niet tussen de
armdelen beklemd kunnen raken. De lamp is dankzij de
speciale 3D-constructie in alle richtingen draaibaar en
gemakkelijk in elke stand te positioneren zonder dat u
een schroef los en weer vast moet draaien.
De lamp is ook verkrijgbaar in een smallere uitvoering:
de Daylight Lumi taaklamp en een ESD-veilige
uitvoering: de Daylight Luminos taaklamp ESD.
Specificaties:
» Verlichting: led, 20 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Kleur armatuur: wit;
» Breedte van de lamp: 65 cm;
» Levering inclusief tafelklem;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

Waldmann SNE tafellamp (met
elektronisch
voorschakelapparaat)
Showmodel in prijs verlaagd!
Deze Waldmann SNE tafellamp is vergelijkbaar met de
Waldmann SN lamp. In dit model is echter een
elektronisch voorschakelapparaat ingebouwd
waardoor de lamp niet flikkert bij het aanzetten. Dit
verlengt bovendien de levensduur van uw lampen. U
kunt dus langer met deze lamp doen.
Specificaties:
» Gewicht SNE 18 watt: 3,0 kg, gewicht SNE 36 watt:
3,4 kg;
» Voorzien van verspiegeld paraboolrooster om
reflecteren tegen te gaan;
» Standaard lichtkleur: 840, andere lichtkleuren met
bijbetaling verkrijgbaar;
» Lampkop is 180 graden draaibaar;
» Kleur armatuur: lichtgrijs;
» Stroomvoorziening: netaansluiting;
» Levering inclusief tafelklem;
» Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Prijs

E35600

6000 K

5100

20

€249,99

Waldmann TANEO taaklamp
De Waldmann TANEO: een allround talent om te
werken met zowel optimaal als flexibel licht. Een
compromisloze lichtoplossing is namelijk essentieel
als uw ogen op de proef gesteld worden. Of het nu
laboratoria betreft of een taakverlichting op uw
werkplek, de Waldmann TANEO is overal op zijn plek.
Met een toepassingsgerichte lichtopbrengst, een hoge
lichtkwaliteit en ergonomische bediening zorgt de
TANEO voor optimale werkomstandigheden en laat
zich als geen ander aanpassen aan individuele en
werkgerelateerde eisen.
Deze taaklamp beschikt over hoogwaardige
ledverlichting, met een grote contrastgevoeligheid en
bovendien uitstekende kleurherkenning. Vanwege de

Artikelnummer

Watt

Prijs

111581000

18

€475,00

Eickhorst Dialite Vision T
tafellamp
Bij deze Eickhorst Dialite Vision T tafellamp zijn
verschillende lichtkleuren mogelijk. De lichtbronnen
zijn bovendien apart schakelbaar. De lamp heeft een
snelle opstarttijd en is zowel trillingsvrij als
energiezuinig. Van deze modellen is slechts 1 model
dimbaar, de andere 2 modellen zijn namelijk
schakelbaar.
In tegenstelling tot wat u op de afbeelding ziet,
verzenden wij al deze lampen met een tafelklem en
niet met de tafelvoet zoals zichtbaar op de afbeelding.
Specificaties:
» Kleurtemperatuur: 3000-4000 kelvin;
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light forming en ray mixing technologie heeft u altijd
schaduw- en verblindingsvrij licht. Met de unieke,
flexibele en uitgebalanceerde knikarm met enorme
actieradius en intelligente bevestigingen kunt u deze
taaklamp plaatsen waar dan ook bevestigen. Tevens
kunt u de lamp eenvoudig bevestigen door middel van
een klemmontage. Door dit ontwerp is de lamp zeer
ruimtebesparend.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Levensduur: 50.000 uur;
» Lichtsterkte: tot 3600 lux;
» 30% energiebesparing;

» Wattage: verschillend per model.

Producteigenschappen
Artikelnummer

16018-3000

16018-4000

16020-4000

Watt

2x
18
2x
18
2x
36

» Breedte: 58 cm;
» Traploos dimbaar tot 10%, met geheugenfunctie;
» Antiverblinding door kegelprisma afscherming (CDP);
» Flikkervrij licht zonder IR- en UV-aandeel;
» Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium en
zwart kunststof;
» Klemmontage. Optioneel is een tafelvoet leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lux

Prijs

11257800000544167

4000K

1400

€568,00

11257800000544179

4000K

2600

€665,00

11257800000544182

4000K

3600

€762,00

11257800000539757

5000K

1400

€568,00

11257800000539774

5000K

2600

€665,00

To see all Variations click here
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Extra
Informatie

Kleurtemperatuur

Schakelbaar

3000 K

Schakelbaar

4000 K

Schakelbaar

4000 K

Prijs

€649,00
€499,00
€649,00
€499,00
€948,99
€799,00
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Waldmann PARA MI duo
bureaulamp (rond)

Waldmann PARA.MI bureaulamp
(vierkant)

Waldmann PARA MI duo bureaulamp rond. Het leven
op kantoor kenmerkt zich tegenwoordig door
flexibiliteit, mobiliteit en nieuwe technologieën.
Afdoende lichtconcepten moeten daarom oplossingen
bieden voor verschillende zones en afdelingen,
afgestemd op de inhoud van het werk, de
activiteitsprofielen en persoonlijke behoeften van de
gebruikers.

Waldmann PARA MI bureaulamp vierkant. Het leven op
kantoor kenmerkt zich tegenwoordig door flexibiliteit,
mobiliteit en nieuwe technologieën. Afdoende
lichtconcepten moeten daarom oplossingen bieden
voor verschillende zones en afdelingen, afgestemd op
de inhoud van het werk, de activiteitsprofielen en
persoonlijke behoeften van de gebruikers.

'Een verandering van perspectief maakt de blik vrij voor
iets nieuws', zegt ontwerper Burkhard Schlee van
Schlee Design. Met PARA.MI hebben de ontwerper en
Waldmann de grenzen verlegd op het gebied van
individualiteit op het bureau. Het armatuur voor de
werkplek kunt u naar wens uit losse onderdelen en
kleuren tot een individueel geheel combineren. Een
ronde of hoekige lichtkap, enkelvoudig of dubbel
verstelbare arm, ronde of hoekige voet en de
mogelijkheid tot aansluiting op het meubelsysteem,
gecombineerd met hoogwaardige oppervlakken: met
PARA.MI kennen de mogelijkheden voor persoonlijke
vormgeving en aanpassingen aan de moderne
kantooromgeving dus geen grenzen.
Een bijzonder accent in het verder sobere design zijn
de karakteristieke scharnieren: onderhoudsvrij en
automatisch vergrendelend bieden ze optimale
instelmogelijkheden. Een lichtsterke ledmodule zorgt
bovendien voor een homogeen werklicht over een

'Een verandering van perspectief maakt de blik vrij voor
iets nieuws', zegt ontwerper Burkhard Schlee van
Schlee Design. Met PARA.MI hebben de ontwerper en
Waldmann de grenzen verlegd op het gebied van
individualiteit op het bureau. Het armatuur voor de
werkplek kunt u naar wens uit losse onderdelen en
kleuren tot een individueel geheel combineren. Een
ronde of hoekige lichtkap, enkelvoudig of dubbel
verstelbare arm, ronde of hoekige voet en de
mogelijkheid tot aansluiting op het meubelsysteem,
gecombineerd met hoogwaardige oppervlakken: met
PARA.MI kennen de mogelijkheden voor persoonlijke
vormgeving en aanpassingen aan de moderne
kantooromgeving dus geen grenzen.
Een bijzonder accent in het verder sobere design zijn
de karakteristieke scharnieren: onderhoudsvrij en
automatisch vergrendelend bieden ze optimale
instelmogelijkheden. Een lichtsterke ledmodule zorgt
bovendien voor een homogeen werklicht over een
groot oppervlak. Het neutrale licht wordt afgeschermd
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groot oppervlak. Het neutrale licht wordt afgeschermd
door een speciaal ontwikkelde reflector. En met een
geïnstalleerd verbruik van slechts 8 watt en 600 lumen
is de PARA.MI ook nog eens energiebesparend.
Deze Waldmann PARA MI duo bureaulamp is ook
verkrijgbaar in een vierkant model.

Producteigenschappen
Artikelnummer

632665

Kleurtemperatuur

3000K

Extra
Informatie

Wit

Watt

8

Lumen

600

door een speciaal ontwikkelde reflector. En met een
geïnstalleerd verbruik van slechts 8 watt en 600 lumen
is de PARA.MI ook nog eens energiebesparend.
Deze Waldmann PARA MI bureaulamp is ook
verkrijgbaar in een duo rond model.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

632662

3000 K

Extra
Informatie

Watt

Lumen

8

600

Prijs

Prijs

€499,00
€380,00
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Wit

€375,00
€275,00

