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Daylight loeplamp Omega 7
Daylight loeplamp Omega 7 is een modern
vormgegeven, ergonomische loeplamp met een
grote lens van 17,5 cm. Met 60 krachtige daglicht
leds (totaal 12 watt) wordt uw werk daardoor zeer
goed verlicht. De standaard lens vergroot 1.75x,
zodat u alle details optimaal kunt zien. Deze
nieuwe eigenschappen maken deze
kwaliteitslamp dus bijzonder gebruiksvriendelijk
en duurzaam. De combinatie van verlichting met
een vergrootglas is namelijk de ideale combinatie
om weer te lezen, te handwerken of te hobbyen.
Deze loeplamp is ook zeer geschikt voor
industrieel gebruik. De nieuw ontworpen kop-armverbinding maakt eenvoudig een probleemloze en
stabiele positionering mogelijk. De op- en neer
beweging van de kop is geregeld met een
stelschroef (vleugelmoer). De veren zijn in de arm
weggewerkt. De 60 leds van de Daylight loeplamp
Omega 7 hebben een gemiddelde levensduur van
50.000 uur voor circa 20 jaar probleemloos
gebruik. Voor een loeplamp met 2 kleinere lenzen
van 12,5 cm met 1.75x en 2.25x vergroting,
verwijzen wij u naar de Daylight loeplamp Omega
5. Speciﬁcaties: » Kleurtemperatuur: 6500
kelvin; » 60 hoogwaardige Daylight-leds (12
watt); » In 4 stappen dimbaar; » Lichtsterkte:
6630 lux en 814 lumen (meetafstand 15 cm); »
Quick-lens-swap-lenswisselsysteem; » Lichte en
grote kunststof lens (doorsnede 17,5 cm) met
antikras-coating, vergroting 1.75x (3 dioptrie); »
Lens is af te dekken met een losse kap; » Grote
reikwijdte (max. 118 cm); » Levering inclusief
tafelklem; » Snoerlengte: 260 cm; » Gewicht: 3,0
kg; » Tafelvoet, rolstatief en 5 dioptrie insteeklens
optioneel leverbaar.
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Vergrotings-factor
175

Dioptrie Kleurtemperatuur
3
6500k

Doorsnede Lux Artikelnummer
175
6330 25130
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Prijs
€

