2. Instrukcja obsługi:
- Ustaw podstawę na twardej i równej powierzchni. Następnie umieść stelaż lampy w
otworze na środku podstawy.
- Wkręć żarówkę z wtykiem E27 w klosz lampy.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej 220-240V.
- Zapal światło korzystając z włącznika na kablu zasilającym.
- UWAGA: Urządzenie obsługuje również żarówki z gwintem E27 w technologii LED.
Umożliwia to zaoszczędzenie energii w porównaniu z klasycznymi żarówkami!

LAMPKA BIURKOWA E27
model: ZD47B

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Wygodna, rozkładana lampka biurkowa wyposażona w klasyczny gwint E27! Wyposażona w
wygodny, fizyczny włącznik na kablu oraz w pełni regulowany, łamany korpus (w płaszczyźnie aż do
180 stopni!). Bardzo stylowy i praktyczny dodatek do każdego biurka oraz jako dodatkowe
doświetlenie innych pomieszczeń. Możliwość bezpiecznego zastosowania żarówki o mocy nawet
60W! Zaokrąglony klosz lampy umożliwia doskonałe rozproszenie światła w przestrzeni roboczej!
Zasilana z sieci elektrycznej - nie wymaga doładowywania jak lampki LED na USB!
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Ponadczasowa stylistyka i standardowy wtyk żarówki E27 zapewnia niezwykłą
uniwersalność!
Stabilna podstawa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Aluminiowe, regulowane ramię (w płaszczyźnie aż do 180 stopni), umożliwia skierowanie
światła w dowolne miejsce.
Zaokrąglony klosz lampy umożliwia doskonałe rozproszenie światła w pożądanym miejscu.
Wygodny, fizyczny włącznik światła (na kablu).
Możliwość zastosowania dowolnej żarówki (w tym halogenów LED) o mocy aż do 60W!
Zasilana z sieci elektrycznej (nie wymaga ładowania baterii czy podłączenia do komputera
kablem USB).

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Materiał (korpus): aluminium
Materiał (podstawa): tworzywo sztuczne
Moc maksymalna: 60W
Zasilanie: z sieci elektrycznej (220-240V 50/60Hz)
Źródło światła: żarówka E27 (brak w zestawie)
Wygodny, fizyczny włącznik
Regulacja pochylenia ramienia: 180 stopni
Ruchomy wysięgnik (regulacja w wielu płaszczyznach!)
Wysokość (maksymalna): 49 cm
Szerokość: 37 cm
Średnica klosza: 12,5 cm
Waga z opakowaniem: 1 kg

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o
braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

