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Daylight Smart Go
verlichting: led, 5 watt
lichtkleur: 6000 kelvin
lichtopbrengst: 120 lumen
lichtsterkte: 630 lux (op 30 cm)
oplaadbaar en dimbaar

Daylight Smart Go is een vernieuwde en verbeterde versie van de Daylight Smart
Travel lamp. De Smart Go is draagbaar en licht van gewicht, dus u kunt hem
eenvoudig waar dan ook mee naartoe nemen. Met deze reisgenoot ziet u de
kleuren en details overal helder. De batterij van de lamp is oplaadbaar middels
een USB-kabel die u op uw laptop of telefoonoplader kunt aansluiten. Na volledig
opladen geeft de lamp zo'n 6,5 uur licht.
De Daylight Smart Go beschikt over heldere daglicht ledverlichting met 95+ CRI,
voor een goede kleurafstemming en een beter contrast . Deze verlichting is in 3
stappen dimbaar. Het ontwerp van de lamp is elegant en onopvallend en steunt
op een chique metalen houder. Hierdoor neemt hij geen onnodige ruimte in op
uw werkplek. Deze lamp is dan ook ideaal voor tijdens het lezen, handwerken,
schilderen, computerwerk of koken. Wanneer u de lamp dichtklapt, gaat de
verlichting automatisch uit om batterij te besparen.
Specificaties:
» Verlichting: led, 5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 Kelvin;
» In 3 stappen dimbaar;
» Lichtsterkte op 30 cm: 630 lux;
» Lichtopbrengst: 120 lumen;
» Batterijduur: 4,5 uur tot ruim 10 uur, afhankelijk van de helderheidsinstelling;
» Kleur: wit op bronzen houder;
» Afmeting: 30 x 10 x 8,4 cm (L x B x H);

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

» Gewicht: 450 gram;
» Batterijduur: ca. 6,5 uur;
» Lengte USB-kabel: 120 cm;
» Oplaadbaar middels USB-aansluiting;
» Uit te breiden met een 220 Volt USB-adapter om deze ook met netstroom op te
kunnen laden.
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Naam

Kleurtemperatuur Lux

Lumen Artikelnummer

Smart Go incl. USBlader

6000 K

630 (op
30 cm)

120

DN1370

Smart Go incl. USBlader en 220V USBadapter

6000 K

630 (op
30 cm)

120

DN1370+30051
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