
MASTER LEDtube EM/
Mains
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej

obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd

wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te świetlówki T8

LED to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w

każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu

zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że ta lampa

sprawdzi się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• UWAGA: energooszczędność, rozsył oraz ilość światła z użyciem niniejszych źródeł światła zależą od projektu instalacji

oświetleniowej.

Dane produktu

Informacje ogólne

Zgodny z normą UE RoHS Tak

Lighting Technology LED

Marka Philips

 

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy - [Not Specified]

Oznaczenie koloru - [Brak danych]

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) -

Jednorodność barw -

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii - Hz

Częstotliwość wejściowa - Hz

Napięcie (Nom) 100-277 V

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Energooszczędny produkt Tak

Znaki zatwierdzenia Zgodność z normą RoHS Znak CE

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h - kWh

 

Dane produktu

Full EOC 871951448537200

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Kod zamówienia 48537200

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 40
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Numer seryjny (12NC) 929003481702

Waga netto 0,004 kg

Pełna nazwa produktu MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

EAN/UPC – Opakowanie 8719514485396
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