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Daylight Cometa vloerlamp
verlichting: led, 22 watt
lichtkleur: 2700 en 6000 kelvin
lichtopbrengst: 800 lumen
lichtsterkte: 7000 lux (op 30 cm)
in hoogte verstelbaar
roterende lampvoet

Daylight vloerlamp Cometa is een vloerlamp zoals geen ander. Deze elegante en
eigentijdse lamp straalt een gericht taaklicht en een warm omgevingslicht uit. De
vloerlamp maakt gebruik van de innovatieve Ray Technology™ waarmee u het
licht naar voren kunt richten zonder de lamp te verstellen. Op die manier kunt u
lezen, werken of hobbyen zonder anderen in dezelfde kamer te storen.
Deze vloerlamp is in te stellen in 2 lichtkleuren. Als u de lamp als taaklamp
gebruikt, kunt u kiezen voor helder daglicht (6000 kelvin). Als u meer sfeer wilt
aanbrengen in de ruimte, kunt u kiezen voor warm licht (2700 kelvin). Op de
lampenkap bevindt zich een switch voor een extra zachte gloed. U kunt de
lampenkap eveneens instellen op de gewenste hoogte, met een maximale hoogte
van 152 cm. De voet van deze vloerlamp is draaibaar, waarmee u het licht extra
flexibel kunt positioneren.
De verstelbare kaphoogte, variabele helderheid, roterende lampvoet en een
kleurweergave-index van meer dan 95 CRI maken de Daylight vloerlamp Cometa
een prachtige, veelzijdige en zeer functionele lamp.
In de Daylight Cometa serie is ook een tafellamp verkrijgbaar.
Specificaties:
» Verlichting: led, 22 watt;
» Kleurtemperatuur: 2700 en 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (op 30 cm): 7000 lux;
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» Lichtopbrengst: 800 lumen;
» Kleurenindex van 95+ CRI;
» Helderheid in 3 stappen dimbaar;
» In hoogte verstelbaar tot maximaal 152 cm;
» Verstelbare lampenkap, met zachte gloed voor sfeerlicht;
» Diameter roterende lampvoet: 24 cm;
» Kleur: zwart;
» Gewicht: 3,3 kg;
» Snoerlengte: 3 meter.
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