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Candeeiro de secretária portátil
#23123

Candeeiro de secretária LED portátil e recarregável com haste flexível e regulável a 360°

Características principais
• Ilumina a sua área de trabalho de acordo com o que estiver a

fazer, reduzindo encadeamentos e o esforço ocular
• Alimentado por bateria integrada recarregável, não necessita de

tomada de parede
• Bateria de iões de lítio de 1200 mAh com capacidade para 24

horas de iluminação
• Reóstato com 3 mudanças de intensidade de luz
• Fácil de controlar com um simples toque ou pancada ligeira
• Haste flexível e regulável a 360°

O que está na caixa
• Candeeiro de secretária portátil
• Cabo USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Porta USB (para carregar)
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Portable illumination
Let your eyes enjoy the comfort of perfect lighting everywhere
with the Lumy Portable Desk Lamp. Use it wirelessly with its
built-in 1.200 mAh Li-ion battery for 24 hours or plug in the
included USB cable for power and recharging. The Lumy lamp
is the optimal desk assistant for any place!

The right light
The lighting colour of this lamp can be adjusted to your
activity to reduce eye strain when working long hours. The
Lumy lamp has a 3-step dimmer: with a simple light touch or
tap, you can illuminate any place with some extra light!

Flexible design
It features a flexible, 360° adjustable neck to adjust the Lumy
desk lamp and make it suitable for every angle.
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GERAL
Main material ABS Height of main product

(in mm)
127 mm

Width of main product
(in mm)

101 mm Depth of main product
(in mm)

310 mm

Total weight 166 g Weight of main unit 151 g

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) Flexible neck

LIGHT SOURCE
Number of lights 14 Lights replaceable False

Light intensity (max) 150 Lumen Light power (max) 2 W

Light temperature Light temperature (main
light)

Life time (max) 10000 hours Switch cycles 80000

INPUT
Power source Battery, micro-USB Input power 5V/1A/5W

CONTROL
Controls Light intensity, lights on/off

FEATURES
Special features Portable desk lamp, flexible

neck rotation
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