
LED-lampa med trådlös laddare | Dimmer - På enhet | LED / 
Qi | 10 W | Med dimning | Kall Vit / Natural White / Varm Vit 

| 2700 - 6500 K
General information

Den här snygga bordslampan ger dig full kontroll. Den har 
36 mycket ljusstarka lysdioder som kan ändras från varmt 
till kallvitt ljus med en knapptryckning och är vinklingsbar 
för att ge belysning där du behöver det. Halkfria fötter ser 
till att den står kvar där du vill ha den på skrivbordet och 
med den praktiska, trådlösa laddningsfunktionen kan du 
ladda din smartphone när du sitter och arbetar.

Features

• Välj det ljus som passar dig - belysningsfärg på 2700-
6500 K finns tillgänglig med en knapptryckning
• Halkfria fötter för maximal stabilitet
• Helt vinklingsbar lampa - för att rikta ljuset dit där du 
behöver det
• Trådlös telefonladdningsutgång som använder Qi för 
snabb laddning

Specifications

Färg: Vit
Uteffekt: 10 W
Typ av strömkälla: Strömadapter
Inomhus / Utomhus: För Inomhus
Färgtemperatur: 2700 - 6500 K
Belysningsfärg: Kall Vit / Varm Vit / 

Natural White
Ingångsström: 2.0 A
Angivet ljusflöde: 350 lm
Strömkabel längd: 1.5 m
Snabbladdnings funktion: Ja
Inspänning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Utspänning: 9 VDC
Nätkontakt: Euro / Typ C (CEE 7/16)
Utström: 1.1 A
Antal belysningsinställningar: 1
Speciellt för barn: Nej
Ljuskontroll: Dimmer - På enhet
Antal färger på ljuset: Vitt ljus (flera nyanser)
Med dimning: Ja

Sales information

Order code: LTLGQ3M2WT
Product 
description:

LED-lampa med trådlös laddare | Dimmer - 
På enhet | LED / Qi | 10 W | Med dimning | 
Kall Vit / Natural White / Varm Vit | 2700 - 
6500 K

Brand name: Nedis



Lampa ingår: Ja
Teknik: Qi / LED
Djup: 170 mm
Sänd frekvensområdet: 110 - 205 kHz
Glödlampa: 5.5 W
Maximal ström konsumtion: 21 W
Maximal sändningseffekt: -10.99dBµA/m @ 10m
Höjd: 595 mm
Bredd: 170 mm

Package contents

Lampa
Nätadapter
Snabbstartsguide
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