
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Luxo 360 LED i hvitt, LED-belysning til
skrivebordet, design: Stephan Copeland, pent brukt

 1.490,- inkl mva ID: 36073 Stk. 3  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/lamper-og-belysning/bordlampe/luxo-360-led-i-hvitt-led-belysning-til-skrivebordet-design-stephan-copeland-pent-brukt-36073.html


----

Pent brukt, prisen er pr stk, INKL mva.

Pent brukt skrivebordslampe fra: Luxo

Type lampe: Bordlampe, skrivebordslampe, arbeidslampe, belysning.

Modell: LUXO 360

Farge: Hvit

Komplett med bordfot.

---

360 har en distinkt form og stor funksjonalitet. En spesiallaget LED-modul gir et bredt, retningsbestemt

lys. Lampen tar liten plass når armen er skjøvet helt tilbake på den roterende foten. Når lampen er

strukket ut i full lengde, dekker lyset et stort område, mens lampehodet forblir parallelt med overflaten -

og gir asymmetrisk og ergonomisk korrekt arbeidsbelysning. 360 kan dimmes, og har en automatisk

utkobling etter 4 eller 9 timer for å spare energi. Bordfoten er inkludert. Ingen andre

monteringsalternativer er tilgjengelige.

LED: Fremtidens lyskilde!

360 er utstyrt med førsteklasses lysdioder, noe som gir klart, varmt lys. Lysdioder har en utrolig lang

levetid. Diodene i 360 har en forventet levetid på 50.000 timer. Det betyr 25 år eller mer med normal

kontorbruk. Du trenger kanskje aldri skifte lyskilde!

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 147653452
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