
Tornado High Lumen
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Doskonałe energooszczędne lampy o mocnym strumieniu świetlnym nadające się

do użytku w miejscach, gdzie będą bezpośrednio widoczne, ponieważ mogą pełnić

funkcję dekoracyjną.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30

minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w

zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.

• Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do

recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym

rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne

Trzonek E40 [ E40]

Trwałość nominalna (Nom) 10000 h

Cykl załączania 10000X

Nominalny okres eksploatacji (godz.) 10000 h

Nominalny okres eksploatacji (lata) 10 a

 

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy 827 [ Tb 2700K]

Strumień świetlny (Nom) 5550 lm

Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) 5550 lm

Oznaczenie koloru ciepłobiała (WW)

Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h

(Nom)

88 %

Współrzędna X chromatyczności (Nom) 463

Współrzędna Y chromatyczności (Nom) 420

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 73,96 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 60 %

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 lub 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 75,0 W

Lamp Current (Nom) 350 mA

Czas uruchomienia (Nom) 1,5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max) 60 s

Współczynnik mocy (Nom) 0.92

Napięcie (Nom) 220-240 V
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Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

 

Mechanika i korpus

Kształt bańki spiralna

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Zawartość rtęci (Hg) (Max) 5 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 75 kWh

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 872790080832200

Nazwa produktu na zamówieniu Tornado High Lumen 75W WW E40

1CT/6

EAN/UPC - Produkt 8727900808322

Kod zamówienia 80832200

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 6

Material Nr. (12NC) 929676006301

Net Weight (Piece) 0,360 kg

Rysunki techniczne

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Product C (max) F (max) D (max)

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6 293 mm 88,1 mm 102 mm

Tornado High Lumen

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2022, Sierpień 7 - Dane wkrótce ulegną zmianie


