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Potência

watt

11

prateado

Nº

455 867-6P

€

84.90

2 Candeeiro de secretária LED

18 LED de alta potência, 4000 Kelvin, branco neutro,
potência de iluminação de 2060 Lux a 35 cm de distância, feixe luminoso de 560 Lumen.
Braço em alumínio nobre, giratório em 160°,
comprimento do braço em baixo e em cima respetivamente 410 mm, altura em posição de trabalho normal
450 mm.
Cabeça do candeeiro em plástico, Ø 142 mm, giratória
em 160° e inclinável em 240°. Interruptor na cabeça
do candeeiro para ligar e desligar confortavelmente.
Difusor para reduzida projeção de sombra. Base estável, Ø 228 mm, em plástico com superfície mate em
cores de antracite.
Inclui base de aperto em metal (largura de aperto até
5,5 cm) como alternativa de fixação.
Classe de eficiência energética A (classes de A++ a
E). Consumo de energia ponderado 11 kWh/1000h.
O candeeiro contém lâmpadas LED integradas.
As lâmpadas não podem ser substituídas.
Tempo de vida útil dos LED superior a 20000 horas.

Candeeiro LED multifuncional e moderno feito de ABS
e metal. Com intensidade de luz de regulação contínua,
de branco quente a branco luz.
A temperatura de cor é selecionável entre 2700 e
6400 Kelvin em 4 níveis. Potência de iluminação
de 1700 Lux a 40 cm de distância, feixe luminoso
de 741 Lumen.
A cabeça do candeeiro CxL 465 x 44 mm pode ser
rodada em aprox. 130°, comprimento do braço
170 x 330 mm, alcance máx. 650 mm.
Com ligação USB com 1,2 A para carregar todos
os tipos de dispositivos móveis, incl. suporte
magnético para smartphone que pode ser fixo ao pé,
se necessário.
Base do candeeiro Ø 200 mm. Comprimento do cabo
140 cm. Interruptor de ligar/desligar no braço do
candeeiro.
Incl. suporte magnético para
Classe de eficiência energética A (classes de A++ a E). smartphone
Consumo de energia ponderado 10 kWh/1000h.
Potência
watt
10
Este candeeiro contém lâmpadas LED integradas.
As lâmpadas não podem ser substituídas no candeeiro.
antracite
Nº
178 045-6P
Tempo de vida útil dos LED superior a 40000 horas.
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2

prateado

3 Candeeiro para posto de trabalho

3

Potência

watt

3 x 14

mm

400

Nº

522 291-6P

€

119.–

Comprimento por
braço
branco

Nº

178 046-6P

€

199.–

watt

9

mm

410

Nº

113 771-6P

€

109.–

4 Candeeiro para posto de trabalho

Três lâmpadas de poupança de energia de 14 Watt,
6500 Kelvin, luz diurna branca, potência de iluminação
de 2800 Lux a 35 cm de distância, feixe luminoso de
1250 Lumen por cada lâmpada.
Cabeça do candeeiro, 610 x 110 mm, com retícula
parabólica espelhada para trabalhar sem encandeamento.
Braço de metal robusto, rotativo em 360°. Altura em
posição de trabalho normal aprox. 400 mm.
Mola de mesa, abertura 65 mm.
Os candeeiros são fornecidos com 3 lâmpada da classe de eficiência energética A+ (classes de A++ a E).
Também adequados para lâmpadas das classes de
eficiência energética A++ até B.
Consumo de energia ponderado 16 kWh/1000h por
cada lâmpada.
Vida útil da lâmpada 8000 horas.

LED

30 LED de alta potência, 6500 Kelvin, luz diurna
branca, potência de iluminação de 1800 Lux a 35 cm
de distância, feixe luminoso de 430 Lumen.
Regulador de intensidade de 7 níveis com painel
de comando por toque na base. Com conexão USB
integrada de 5 V, máx. 500 mA para carregar tablets
ou smartphones.
Braço e cabeça do candeeiro em alumínio.
Cabeça do candeeiro aprox. 230 x 50 mm que pode ser
rodada em 300° e inclinada em 180°.
Altura em posição de trabalho normal de aprox.
450 mm.
Com base estável, aprox. 190 x 125 mm.
Classe de eficiência energética A (classes de A++ a
E). Consumo de energia ponderado 8 kWh/1000h.
O candeeiro contém lâmpadas LED integradas.
As lâmpadas não podem ser substituídas.
Tempo de vida útil dos LED superior a 20000 horas.
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Candeeiros de lupa
Lâmpada económica circular de 22 Watt,
6500 Kelvin, luz diurna branca, potência
de iluminação de 800 Lux a 35 cm de distância, feixe luminoso de 1200 Lumen.
Ø da cabeça do candeeiro aprox.
225 mm, com interruptor integrado.
Braços em metal robusto.
Os candeeiros são fornecidos com 1 lâmpada da classe de eficiência energética
B (classes de A++ a E). Também
adequados para lâmpadas das classes
de eficiência energética A até B.
Consumo de energia ponderado
28 kWh/1000h.
Vida útil da lâmpada 8000 horas.

948 www.kaiserkraft.pt

Ângulo de rotação na base 60°.
Altura em posição de trabalho 500 mm.
Base pesada, 320 x 220 mm.

6 Com pé de aperto

Ângulo de rotação no pé de aperto 360°.
Altura em posição de trabalho 420 mm.
Abertura 65 mm.

Artigo

5

6

Potência

watt

22

22

Comprimento por
braço

mm

310

400

branco

Nº

preto

Nº

113 774-6P
113 775-6P

113 772-6P
113 773-6P

€

99.90

87.90

LED de 6 Watt, luz neutra de 5000 Kelvin,
potência de iluminação de 836 Lux a 40 cm
de distância, feixe luminoso de 394 Lumen.
Com grande alcance de máx. 670 mm que
confere uma excelente iluminação da área
de trabalho com baixo consumo de energia
elétrica.
O braço do candeeiro é ajustável continuamente. Cabeça do candeeiro com 284 x 45 mm,
basculável na horizontal e na vertical.
Interruptor de ligar/desligar na cabeça do
candeeiro. Braços de metal robustos, altura
máx. em posição de trabalho 600 mm.
Classe de eficiência energética A (classes
de A++ a E). Consumo de energia ponderado
6 kWh/1000h.
Este candeeiro contém lâmpadas LED
integradas. As lâmpadas não podem ser
substituídas.
Tempo de vida útil dos LED superior
a 20000 horas.

Todos os artigos com portes pagos (Continente)

7

7 Com mola de mesa, alcance
de 10 – 50 mm

8 Com base Ø 153 mm
Artigo
Potência

7
watt

Versão do pé da
lâmpada

8

6

6

com mola de
mesa

com base fixa

preto

Nº

prateado

Nº

178 030-6P
178 031-6P

178 028-6P
178 029-6P

€

38.90

44.90

As referências sobre fundo azul
são fornecidas a curto prazo.
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1 Candeeiro de secretária LED

