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Schweizer Multilight PRO
tafellamp AKKU
verlichting: led, 4,8 watt
lichtkleur: 2700, 4500 en/of 6500
kelvin
lux (op 25 cm): 2930, 4300 of
4100
ook verkrijgbaar in 3 in 1 model

Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU uit de nieuwe Multilight PRO
lampenserie. Deze serie lampen is recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor
de behoeften van slechtzienden. De lampen brengen slimme techniek, duurzame
materialen en elegant design samen in een functioneel ontwerp.
Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU is beschikbaar in twee varianten.
De eerste variant is leverbaar in drie verschillende lichtkleuren, namelijk in 2700 K
(warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K (koel wit). De tweede variant is een 3 in
1 model, dat beschikt over alledrie de lichtkleuren. De lamp werkt op een Lithium
Ion batterij die 4 uur meegaat en een oplaadtijd heeft van 3 uur. De batterijstatus
is eenvoudig te herkennen. Het mat zwarte oppervlak van de lamp voorkomt
vervelende reflecties en dankzij de robuuste plastic behuizing kunt u de lamp ook
makkelijk schoonmaken.
De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met knoppen in contrasterende
kleuren, die u met een enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft een zeer flexibel ontwerp,
want u kunt het hoofd en de arm makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale verlichting kunt realiseren.
Klik hier voor een informatievideo over de nieuwe Multilight PRO lampenserie.
Specificaties:
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» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau’s (70% en 100%);
» 4,8 watt;
» Lux (op 25 cm): 2930, 4300 en/of 4100;
» Gewicht: 1,6 kg;
» Werkt op lithium ion batterij;
» Batterijduur van 4 uur en oplaadtijd van 3 uur.

PRODUCTFOTO'S

Producteigenschappen
Kleurtemperatuur

Watt Lux

Artikelnummer

2700 K

4,8

2930 (op 25 cm)

941123

4500 K

4,8

4300 (op 25 cm)

941143

6500 K

4,8

4100 (op 25 cm)

941163

2700 K, 4500 K en 6500 K

4,8

2930 - 4300 - 4100 (op 25
cm)

941103
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