
Culori incredibile,
atmosferă caldă
MASTER SDW-TG Mini

Gamă de produse cu o eficacitate ridicată, sursele cu descărcare în gaz redau o

lumină colorată caldă în corpuri de iluminat mici, deschise, create pe modelul

MASTERColour CDM-T

Beneficii
• Strălucire excepţională şi redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde,

ex: roşu şi auriu

• Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute şi un volum mai mic

de emisii de căldură

• Durată de funcţionare lungă comparativ cu sursele incandescente sau cu halogen

Caracteristici
• Lumină unică de culoare caldă

• Forma sursei este adecvată pentru utilizarea în corpuri de iluminat pentru

MASTERColour CDM-T

• Sticlă cu Blocaj-UV

Cerere
• Iluminat în magazine (creează o atmosferă comfortabilă (ex. în magazine de

mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelării,

brutării, florării)

Warnings and safety
• A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips

• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.
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Versions

LPPR SDW-TG 100W GX12-1
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Product D (max) D O L (min) L (max) L C (max)

MST SDW-TG Mini

100W/825 GX12-1

1CT/12

20 mm 0,75 in 18 mm 54,5 mm 57,5 mm 56 mm 110 mm

MST SDW-TG Mini

50W/825 GX12-1 1CT/12

20 mm 0,75 in 14,5

mm

53,5 mm 56,5 mm 55 mm 103 mm

General information

Baza elementului de fixare GX12-1

Poziție de funcționare UNIVERSAL

 
Light technical

Coordonată cromatică X (nom.) 0,478

Coordonată cromatică Y (nom.) 0,415

Denumirea culorii Alb auriu

Temperatură de culoare corelată

(nom.)

2500 K

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Mechanical and housing

Finisaj bec Transparent

Material bec Sticlă

Formă bec T19

Light technical

Order Code Full Product Name Randament luminos (nominal) (nom.)

20323615 MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 44 lm/W

20233815 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 52 lm/W

Operating and electrical

Order Code Full Product Name Tensiune (nom.)

20323615 MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 85 V

Order Code Full Product Name Tensiune (nom.)

20233815 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 91 V

MASTER SDW-TG Mini
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Approval and application

Order Code Full Product Name

Consum de

energie kWh/

1000 h

Conținut de

mercur (Hg)

(max.)

Conținut de

mercur (Hg)

(nom.)

20323615 MST SDW-TG MINI

50W/825 GX12-1 1CT/12

54 kWh 5,7 mg 5,7 mg

20233815 MST SDW-TG MINI

100W/825 GX12-1

1CT/12

102 kWh 15,2 mg 15,2 mg

MASTER SDW-TG Mini

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.

www.lighting.philips.com

2023, Aprilie 13 - Informatie ce poate fi modificată


