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Beskrivelse
Motus is movement
Den geniale 3-vejs bevægelse lader hånden problemfrit bevæge hovedet på Motus
Table, hvilket gør det let at placere lyset, præcis hvor du har brug for det.
Motus Table
Denne alsidige bordlampe har en fast arm med et led i bordfoden og en i
lampehovedet.
Motus Table har et symmetrisk lysfordeling med en Dim-2-Warm teknologi, hvilket giver
et fantastisk arbejdslys eller afslappende varmt lys, når det dæmpes. Designet får denne
bordlampe til at skille sig ud på ethvert bord eller skrivebord.
Monteringsmuligheder (tilbehør skal vælges for en komplet bordlampe)
Motus Flat kan monteres på en bordfod eller med bordklemme. Den kan også monteres
i bordpladen med en specielfremstillet bordbøsning eller på væg med et specielt
vægbeslag
Induktiv opladning
Med Motus induktiv opladning har du et opladningsted, der er let tilgængelig i
bordfoden. Det er nemt at placere din smartphone uden tilslutning af kabler.
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Teknisk beskrivelse
Lyskilde

Materiale &
farve

LED 800 lumen ud ved 4000K
Farvegengivelse index (CRI) er 90
Dim-2-Warm (D2W 4000-2700K), Trinløst
dæmp (ned til 10%)

Optik

Symmetrisk lysfordeling med opal diffusor.

Strømforsyning

Plug-in 18W strømforsyning
100-240V, AC 50/60 Hz

Arm og hoved i sort eller hvidt pulverlakeret
aluminium
Bordfod i pulverlakeret zink. Induktiv
ladeplade i hvid eller sort gummi.

Arm teknologi
& bevægelse

Fast arm med led i bordfod og lampehoved,
total armlængde 57cm. hoved Ø9,6cm
Pitch, Yaw & Roll* bevægelse i lampehovedet
for nem placering af hoved/lys.
*Pitch (op-ned) Yaw (side-til-side) Roll (sideop-side-ned)

De fleste versioner fås også i Luxo Colour
Concept, se farvekoder nedenfor
Estate Green - S 4520-G
Pleasant Green - S 2520-G30Y
Silk Teal - S 2015-B70G
Mild Citrus - S 1015-G50Y

Tilbehør

En timer er integreret. Lyset slukkes
automatisk efter 9 timer. Dette kan også
programmeres til 4 timer. Se
brugervejledningen for mere information.

Bordlampe og monteringstilbehør sælges
seperat, monteringstilbehør skal vælges
for en komplet bordlampe.
Se monteringsvejledning til alt tilbehør i
brugervejledningen
Bordfod - Bordfod til fri placering på
skriveborde
Induktiv opladning - Bordfod med en
integreret induktiv ladeplade
Klemme - Bordklemme til montering på
bordkanten
Integreret beslag - Rundt beslag til nedsænket
montering i et skrivebord
Vægbeslag - Vægbeslag til fri placering på væg

Tilslutning
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Målskitse

Lysfordelingskurver
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