Lighting

MASTER LEDcandle
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia
ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji
strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności.Montowane w
żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane
szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu
wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie
tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w
klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami.
Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą
energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji.Świeczki LED w kształcie
płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi
uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu
Informacje ogólne

Wskaźnik oddawania barw (Nom)

80

Trzonek

E27 [ E27]

Współczynnik zachowania strumienia

70 %

Zgodność z normą UE RoHS

Tak

świetlnego na zakończenie nominalnego

Trwałość nominalna (Nom)

25000 h

okresu eksploatacji (Nom)

Cykl załączania

50000X

Dane techniczne

6-40W

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Częstotliwość wejściowa

50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)

6W

822-827 [ regulowana temperatura

Prąd lampy (Nom)

35 mA

barwowa (ciepło-biała)]

Równoważna moc w watach

40 W

470 lm

Czas uruchomienia (Nom)

0,5 s

Oznaczenie koloru

ciepłobiała (WW)

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)

instant full light

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)

-K

Współczynnik mocy (Nom)

0.7

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)

75 lm/W

Napięcie (Nom)

220-240 V

Jednorodność barw

<6

Dane techniczne oświetlenia
Kod barwy

Strumień świetlny (Nom)
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Temperatura
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)

Dane produktu
95 °C

Pełny kod produktu

871869645360500

Nazwa produktu na zamówieniu

MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48

Sterowanie i Ściemnianie
Ściemnialna

CL
tak

Mechanika i korpus
Wykończenie żarówki

EAN/UPC - Produkt

8718696453605

Kod zamówienia

45360500

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu

1

Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu 10

Przezroczyste

zewnętrznym

Zatwierdzenie i Aplikacja

Materiał SAP

929001140702

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)

A+

Waga netto (szt.) SAP

0,072 kg

Odpowiednie do oświetlania akcentującego

brak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h

6 kWh

Rysunki techniczne
Product

D

C

MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

48 mm

93 mm

LED DT 6-40W E27 P48 CL

Dane fotometryczne

Barwa Światła /827

Karta katalogowa, 2021, Luty 11

2

Dane wkrótce ulegną zmianie

MASTER LEDcandle

© 2021 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

www.lighting.philips.com

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

2021, Luty 11 - Dane wkrótce ulegną zmianie

