
 FLEX SE



 PERFECT 
 DAY 
 LIGHT

LUCTRA® FLEX från DURABLE är en lam-
pa som är både trådlös och har ett biologiskt 
effektivt ljus för mobilt arbete på kontoret eller 
hemma.

Fyra högpresterande LED-lampor drivs i upp till 
fyra timmar via det uppladdningsbara inte-
grerade batteriet. Belysningskvaliteten liknar 
dagsljuset i och med att de kallvita och varmvita 
LED-lamporna har en belysningsstyrka upp till 
1000 lux och en extremt jämn ljusfördelning. Det 
ger ett ökat välbefinnande och stödjer produktivt 
arbete. Gummistödet är höj- och sänkbart för 
att lampan ska kunna stå stadigt och säkert i 
alla lägen.
LUCTRA® FLEX ger dig fullständig frihet, överallt, 
samtidigt som den ger ett högkvalitativt ljus.

Dagsljuset är en viktig klockgenerator som ser 
till att vi sover bra, känner oss utvilade under da-
gen och kan prestera på topp. Dessvärre, i vår 
moderna värld är vi sällan utomhus och spen-
derar för lite tid i dagsljus. Avsaknaden av ljus 
sätter vår inre klocka ur funktion. Trötthet, slöhet 
och i värsta fall depression kan bli till följd. Även 
till synes upplysta rum är ofta mörka ur biologisk 
synvinkel och kan inte påverka vår inre klocka. 
Biologiskt effektivt artificiellt ljus kan råda bot på 
denna brist och stabilisera vår biorytm. 
Strategiska förändringar av ljusets färg under 
dagen ökar vårt välbefinnande och förbättrar 
därmed också vår prestation.
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FLEX FLEX
01 | Höj- och sänkbart kantskydd 
02 |  Vridbart lamphuvud för direkt och indirekt belysning
03 |  VITACORE® elektronik för justering av ljusstyrka  

och färgtemperatur
04 | Batteritid i upp till 4 timmar
05 | Ljuset är jämnt fördelad med 1000 lux

Artikel # 9231

Färger 01 svart | 02 vit |  
09 orange | 23 aluminium

Höjd 136 cm

Material aluminium, zink, plast

Batteri litiumjonbatteri

Inställning av ljusintensiteten  
i fem steg

1000 lux på 60 cm höjd

Inställning av färgtemperatur  
(CCT) i tre steg

2.700 K | 3.600 K | 6.500 K

Vikt ca 2 kg

Energieffektivitet A++
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