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Dostępne od teraz w

Goobay 
Lampa biurkowa LED z wentylatorem +  
pojemnik na długopisy
oświetlenie do gabinetu, pokoju dziecięcego, sypialni lub biura

•  modny design z wentylatorem i pojemnikiem na przybory  
do pisania

•  panel dotykowy w podstawie lampy z bezstopniowym 
ściemniaczem i funkcja pamięci

•  włączanie/wyłączanie wentylatora przy użyciu panelu  
dotykowego w podstawie lampy

•  giętkie ramię lampy można regulować pod kątem 360°
•  wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1200 mAh: 

czas ładowania ok. 3–4 h, czas pracy (najjaśniejszy tryb) ok. 2–3 h
•  z kablem USB do ładowania, długość ok. 100 cm
•  ABS + materiał poliwęglanowy – trwała i odporna  

na wysokie temperatury konstrukcja

Pobór mocy 3 W (odpowiada żarówce o mocy 
24 W)

Nominalny strumień 
świetlny 220 lm

Kolor świecenia neutralna biel (3750-4250 K)
Typ źródła światła 20 x SMD 2835 LED
Betriebsspannung 5 V (DC)
Współczynnik  
oddawania barw 80 Ra

Żywotność nominalna 30.000 godz.
Kąt świecenia 120°
Wymiary 108 x 108 x 400 mm

Lampy biurkowe z pewnymi zaletami.
Dobre pomysły w najlepszym świetle.
Niezależnie czy z wentylatorem, praktycznym klipsem, panelem dotykowym czy wyświetlaczem z kalendarzem, 
zegarem i temperaturą - każda z czterech lamp na biurko posiada przynajmniej jedną cechę, bez której Twoi 
klienci nie będą mogli się obejść w przyszłości. Nowoczesne, elastyczne oświetlenie miejsca pracy po prostu 
wtapia się w wystrój biurka. Dzięki technologii LED Twoi klienci mogą ślęczeć przy biurku - aż do wyczerpania 
się lampy.
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Pobór mocy 7 W (odpowiada żarówce o mocy 
38 W)

Nominalny strumień 
świetlny 400 lm

Kolor świecenia ciepła/neutralna/zimna biel  
(2800-5500 K)

Typ źródła światła 36 x SMD 2835 LED
Betriebsspannung 12 V (DC) / 1,5 A
Współczynnik  
oddawania barw 80 Ra

Żywotność nominalna 30.000 godz.
Kąt świecenia 120°
Wymiary 134 x 134 x 440 mm

Goobay 
Lampa biurkowa LED High Bright aluminium
nowoczesne oświetlenie do gabinetu, sypialni lub biura

•  3 różne barwy światła do wyboru – biała zimna, biała neutralna  
i biała ciepła

•  panel dotykowy w podstawie lampy z 5-stopniowym 
ściemniaczem

•  włączanie/wyłączanie lampy za pomocą panelu dotykowego  
w podstawie lampy

•  giętkie ramię lampy można regulować pod kątem  
180° i obracać o 90°

•  wbudowane gniazdo USB 5 V/1 A do ładowania smartfonów, 
gadżetów itp.

•  z wtyczką sieciową 12 V/1,5 A i kablem o długości ok. 150 cm
•  ABS + aluminium – trwała i odporna na wysokie  

temperatury konstrukcja

Pobór mocy 4 W (odpowiada żarówce o mocy 
27 W)

Nominalny strumień 
świetlny 250 lm

Kolor świecenia neutralna biel (3750-4250 K)
Typ źródła światła 18 x SMD 2835 LED
Betriebsspannung 5 V (DC) / 0,5 A
Współczynnik  
oddawania barw 80 Ra

Żywotność nominalna 30.000 godz.
Kąt świecenia 120°
Wymiary 87 x 87 x 263 mm

Goobay 
Lampa biurkowa LED o nastrojowym 
świetle + kalendarz
oświetlenie do gabinetu, pokoju dziecięcego, sypialni lub biura

•  modny design z nastrojowym światłem RGB, kalendarzem, 
zegarem i wskaźnikiem temperatury

•  panel dotykowy w podstawie lampy z 3-stopniowym 
ściemniaczem

•  włączanie/wyłączanie światła nastrojowego za pomocą panelu 
dotykowego w podstawie lampy

•  giętkie ramię lampy można regulować pod kątem 180°
•  wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1200 mAh: 

czas ładowania ok. 3–4 h, czas pracy (najjaśniejszy tryb) ok. 2–3 h
•  z kablem USB do ładowania, długość ok. 100 cm
•  ABS + materiał poliwęglanowy – trwała i odporna na  

wysokie temperatury konstrukcja

Pobór mocy 3,5 W (odpowiada żarówce o mocy 
13 W)

Nominalny strumień 
świetlny 120 lm

Kolor świecenia neutralna biel (4000 K)
Typ źródła światła 16 x SMD 2835 LED
Betriebsspannung 5 V (DC) / 0,9 A
Współczynnik  
oddawania barw 80 Ra

Żywotność nominalna 20.000 godz.
Kąt świecenia 120°
Wymiary 151 x 151 x 500 mm

Goobay 
Lampa biurkowa LED podstawa + zacisk
oświetlenie do gabinetu, sypialni lub biura

•  nowoczesny design z podstawą i odczepianym zaciskiem  
pozwala umożliwia użytkowanie na dwa sposoby

•  panel dotykowy w podstawie lampy z 3-stopniowym 
ściemniaczem

•  giętkie ramię lampy można regulować pod kątem 360°
•  idealna grubość blatu biurka dla zamocowania zacisku:  

10–35 mm
•  wbudowany na stałe akumulator litowy 3,7 V/500 mAh:  

czas ładowania ok. 2,5 h, czas pracy (najjaśniejszy tryb) ok. 1,5 h
•  z kablem micro USB do ładowania, długość 120 cm
•  ABS + materiał poliwęglanowy – trwała i odporna na  

wysokie temperatury konstrukcja


