Lampehovedet kan drejes i alle
retninger og vippes i præcis den
ønskede vinkel, så arbejds- eller
læselyset altid er optimalt.
Lampen har indbygget trinløs
lysdæmper og en bevægelsessensor,
der kan aktiveres til at afbryde
lampen, hvis der ikke registreres
nogen bevægelse i mere end 15
minutter og vende tilbage til den
oprindelige indstilling ved bevægelse.
Variabel Kelvingrad 2.700-5.000 K.
gør at man altid kan indstille lyset
med den varmegrad, der passer til
den enkelte arbejdssituation - eller til
ens humør.

Mosso®Pro bordmodel leveres med
en standardbase eller en base med
USB port for opladning af tablet
eller mobiltelefon.

Mosso Pro arbejdslampe - måske
den bedste overhovedet.
Et unikt lys med et meget lille
energiforbrug og yderligere
autosluk. Det bedste valg på
arbejdspladsen, hvor medarbejderne
tit glemmer alt om at slukke lyset,
når de forlader stedet.
Varmt lys, koldt læselys eller midt
imellem - indstil fra minut til minut eller fra medarbejder til medarbejder.
Hvor bruges Mosso Pro?
Reklamebureauet, arkitektkontoret,
TV klipperummet, arbejdspladsen
ved fx Metrobyggeriet, udstillingsstanden på messe, kommune
kontoret, hjemmearbejdspladsen
eller det helt almindelige kontor alle steder passer Mosso Pro ind og
giver lys nøjagtig, som man ønsker.
Indstil lampen præcis som du ønsker
- hold om lampehovedet. På en
LED-lampe brænder man sig ikke,
som fx på en halogenlampe.

INDBYGGET LYSDÆMPER
Forrest på lampehovedet - tænd/sluk samt
flydende op/ned lysstyrke

SKIFT FARVE PÅ LYSET
Lampen kan skifte mellem 2.700K og 5.000K varmt lys til meget hvidt lys.
For at skifte hold fingerspids på cirkulære område
i midten af lysområdet

INDBYGGET BEVÆGELSESCENSOR
Slukker automatisk lampen efter ca. 15 min.- og
tænder automatisk ved bevægelse.
Denne funktion kan slås fra hvis det ønskes.
Betjeningsknap hertil sidder bag på bagkanten af
lampehovedet
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