MULTILIGHT Pro

Technische data – MULTILIGHT Pro
MULTILIGHT Pro Tafel Akku 3 in 1
Oplaadbare batterij, 3 kleurtemperaturen

Hoogwaardige verlichting voor
ouderen en slechtzienden

941103
Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm
Lengte flexibele arm: 30 cm
Gewicht: 1.62 kg; snoerlengte: 150 cm
Alle 3 de kleurtemperaturen individueel te selecteren
Lithium-ion batterij
MULTILIGHT Pro Tafel Akku
Oplaadbare batterij
941123

941143

941163

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm
Lengte flexibele arm: 30 cm
Gewicht: 1.62 kg; snoerlengte 150 cm
Lithium-ion batterij
MULTILIGHT Pro Tafel
Netaansluiting
941023

941043

941063

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm
Lengte flexibele arm: 30 cm
Gewicht. 1.52 kg; snoerlengte: 150 cm

MULTILIGHT Pro Tafel XL
Netaansluiting, extra lang flexibel armsegment
942023

942043

942063

Afmeting voet: 13.5 x 17.5 x 12.0 cm
Lengte flexibele arm: 2x30 cm
Gewicht: 3.65 kg; snoerlengte: 150 cm
MULTILIGHT Pro Tafel XL Klem
Netaansluiting, extra lang flexibel armsegment, klem
943023

943043

943063

Lengte flexibele arm: 2x30 cm
Maximale opening klem: 5.3 cm
Gewicht: 1.2 kg; snoerlengte: 150 cm

MULTILIGHT Pro Vloer 3 in 1
Netaansluiting, 3 kleurtemperaturen
944003

MULTILIGHT Pro Vloer
Netaansluiting
944023

944043

944063

Afmeting voet tot hals: 126 cm; voet Ø: 28 cm
Lengte flexibele arm: 2x30 cm
Gewicht: 3.8 kg; snoerlengte: 150 cm
2700 K

4500 K

6500 K

Kleurtemperaturen
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Afmeting voet tot hals: 96 cm; voet Ø: 28 cm
Lengte flexibele arm: 2x30 cm
Gewicht: 3.8 kg; snoerlengte: 150 cm
Alle 3 de kleurtemperaturen individueel te selecteren

MULTILIGHT Pro
Het beste licht voor het beste zicht

Functionaliteit
en design

De innovatieve MULTILIGHT Pro low vision
lamp serie van SCHWEIZER is naar behoefte
van ouderen en slechtzienden ontwikkeld en
onderscheidt zich door gebruiksvriendelijke
details.

De MULTILIGHT Pro LED lamp serie kenmerkt zich door
gebruiksvriendelijke details speciaal ontwikkeld voor ouderen
en slechtzienden.

De lampen maken gebruik van geavanceerde
technologieën en zijn duurzaam doordat
speciaal geselecteerde materialen zijn
gecombineerd met een elegant design en
slimme toepassingen:
Made in Germany

Design
7 verschillende soorten lampen voor divers gebruik
Zwart mat materiaal voorkomt vervelende reflecties
Robuuste behuizing in kunststof vergemakkelijkt het reinigen
Elegant en tijdloos design

Functionaliteit
 root centraal bedieningspaneel in contrasterende kleur voor
G
makkelijke one-touch bediening
Hoorbare AAN / UIT drukknop
 e flexibele positionering van de lamp zorgt voor een optimale
D
verlichting zonder schitteringen
 aximaal gebruikscomfort door grote, makkelijk te bedienen
M
vergrendelingshendels
 erkrijgbaar in 3 kleurtemperaturen (warm wit/geel –
V
2700 K, neutraal wit – 4500 K en koud wit/blauw – 6500 K)
 ampenkop kan in elke richting worden gedraaid en zelfs naar
L
beneden worden gebogen tot aan het tafelblad
Tafellamp met
oplaadbare batterij
en 3 kleurtemperaturen

Tafellamp met
oplaadbare batterij in
1 individuele kleurtemperatuur naar keuze

Tafellamp op netaansluiting in 1 individuele
kleurtemperatuur naar
keuze

 erzonken stekkeraansluiting waarbij de ronde stekker los te
V
koppelen is
Inklapbaar design voor ruimte-besparing; daardoor is het
standaard tafelmodel ook ideaal voor mobiel gebruik

Technologie
Laag energieverbruik en hoge prestaties
 oorzien van de hoogwaardige en reeds bewezen LED’s van de
V
lichtloepen van SCHWEIZER
De kleurtemperaturen worden niet gemixt
2 helderheids niveaus (100% en 70%) voor optimale verlichting
 ithium-ion batterij werkt tot 4 uur lang en heeft een oplaadtijd
L
van ongeveer 3 uur
Status van de batterij is goed zichtbaar

