Trace
Kompakt LED arbejdslampe

Kompakt LED arbejdslampe med stor personlighed
Trace er en kompakt LED arbejdslampe med et fremragende lys og minimalistisk
design. En slank arm bærer det tydelige lampehoved, hvilket har form som en
superellipse, en firkant med afrundede kanter. Arbejdslampen ændrer form og udtryk,
når man ser den fra forskellige vinkler.

På trods af sin beskedne størrelse har Trace et bestemt nærvær og
positur, der gør den velegnet til de fleste moderne kontormiljøer.
Kombinationen af enkle linjer og et elegant formet lampehoved,
giver den en særpræget personlighed.

Fremragende ergonomi
Trace tilbyder fremragende ergonomi på arbejdspladsen. Lyset
er asymmetrisk, og fordeler lyset jævnt i en vinkel på tværs af
arbejdsområdet. Dette forhindrer refleksion og gør, at Trace
kan placeres godt ude til den ene side af arbejdsområdet.
Fleksibiliteten af armen og lampehovedet giver ekstra fleksibilitet, så
brugeren nemt kan placere lyset præcis, hvor det er nødvendigt.

Design: Oskar Daniel and Emil Marklund
De svenske designere Oskar Daniel og Emil Marklund har
samarbejdet om flere belysningsprojekter, og har arbejdet på
udviklingen af Trace som et hold. Begge designere har grader inden
for industrielt design fra prominente svenske universiteter.

Dekor ringe i flotte farver
Lampehovedet kan suppleres med dekor
ring, der kan leveres i tre flotte farver.
- Street light orange
- Aqua marine
- Sweet fuchsia

Dæmpning og auto-sluk
Trace leveres med et 6 Watt LED-modul og er dæmpbar som standard. Afbryderen fungerer
også som lysdæmper. Afbryderen er placeret oven på lampehovedet. Dette er en attraktiv
kombination ag æstetik og funktionalitet, der ikke kun giver et plus til designet, men også gør
den nem at betjene med kun en hånd.
Trace leveres også med automatisk sluk for ekstra energibesparelser. En indbygget timer slukker
automatisk lyset efter 4 eller 9 timer.

USB-lader version
Trace kan også leveres med en USB-lader.
Laderen er integreret i bordfoden.

Tilføjelsen af en farverig dekor ring giver
arbejdslampen et legende udtryk. Det
betyder også, at personligheden af lampen
kan ændres ved at skifte mellem forskellige
dekor ringe.
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Et udvalg af varianter
Artikel Nr

Type

TRC026619

Trace T50 Ag 106 930 BAS EU

TRC026616

Trace T50 Ag 106 930 CLA EU

TRC026622

Trace T50 Ag 106 930 BAS USB EU

TRC026621

Trace T50 Bl 106 930 BAS EU

TRC026618

Trace T50 Bl 106 930 CLA EU

TRC026624

Trace T50 Bl 106 930 BAS USB EU

TRC026620

Trace T50 Wh 106 930 BAS EU

TRC026617

Trace T50 Wh 106 930 CLA EU

TRC026623

Trace T50 Wh 106 930 BAS USB EU

SPA026676

Decor frame Sweetfuchsia Trace

SPA026677

Decor frame Aqua Marine Trace

SPA026678

Decor frame St.Li Orange Trace

96

Teknisk information
Lyskilde:

Materialer & farver:

Optik:
Arm teknologi
& bevægelse:
Montering:

Strømforsyning:
Dæmp og timer:

Leveres med 1 x integreret LED modul 6 W.
Korreleret farvetemperatur (CCT) er 3000K.
Farvegengivelse (CRI) er 90.0.
Fuld metal krop fremstillet af zink, stål og
aluminium. Skærmdæksel i plast.
Farver: hvid, sort eller alugrå.
Asymmetrisk lys.
To-pivot arm, 50cm.
Standard med bordklemme (CLA) eller
bordfod (BAS). Andre monteringsmuligheder
kan leveres som tilbehør.
Plug-in 20Vstrømforsyning.
Trace er fuld dæmpbar. En indbygget timer
slukker automatisk lyset efter 4 eller 9 timer.

Se vores hjemmeside for flere varianter og detaljer.

Se vores hjemmeside for mere
information om vores 5 års garanti.
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