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Daylight Halo tafelloeplamp
verlichting: led
lichtopbrengst (op 15 cm): 4000
lux
lichtkleur: 6000 kelvin
armlengte: 33 cm
beschikbaar in 5D en een
oplaadbare variant

Daylight Halo is een moderne en strak vormgegeven loeplamp met ledverlichting.
De lamp beschikt over krachtige leds die in drie verschillende lichtstanden
dimbaar zijn (NB: bij de Halo Go is dit twee lichtstanden). De loeplamp is
opvouwbaar en licht in gewicht en heeft een flexibele arm. Hij is dus ideaal om te
gebruiken op uw bureau of tijdens het uitvoeren van uw hobby.
Daylight Halo is verkrijgbaar in 2 verschillende varianten. De eerste variant biedt
een vergroting van 2,25x (5D) en wordt geleverd met een inzetlens die de
vergroting kan verhogen tot 4x (12D).
Halo Go is de tweede variant van deze loeplamp. Hij is draagbaar en werkt op een
ingebouwde en oplaadbare batterij. De Halo Go voorziet u voor minstens acht
aaneengesloten uren van licht. Hij vergroot 2,25x (5D) en wordt geleverd met een
inzetlens die de vergroting kan verhogen tot 4x (12D).
Tijdelijke actie: u ontvangt nu gratis een bijpassende beschermhoes bij uw
bestelling (zolang de voorraad strekt).
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Doorsnede lens: 9 cm;
» Vergroting: 2,25x (5D);
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» Lux (op 15 cm): 4000;
» Lumen: 315;
» Energieverbruik: 6 Watt;
» Snoerlengte: 2 meter;
» Afmeting: 15 x 15 x 33 cm (L x B x H).
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