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Daylight Twist 2 Go acculamp
verlichting: led, 5 watt
lichtkleur: 6000 kelvin
lichtsterkte (op 30 cm): 1500 lux
lichtopbrengst: 350 lumen
in 3 stappen dimbaar

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