
Starterele pentru
bronzare de la Philips:
o gamă de startere
completă, ecologică,
uşor de montat pentru
lămpile de bronzare
ce funcţionează cu
balast
electromagnetic
convenţional
Starters for tanning lamps

Gamă de startere de calitate superioară pentru aprinderea lămpilor fluorescente

care funcţionează cu balasturi electromagnetice

Beneficii
• Uşor de montat (fixare prin click şi pornire)

• Aprindere sigură

• Ecologic
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Caracteristici
• Formă îngustată a starterului şi două ancoşe suplimentare (inovaţie brevetată)

• Componente ignifugate şi canistră rezistentă la acţiunea razelor UV

• Fără plumb şi substanţe radioactive

Cerere
• Aprinderea lămpilor fluorescente (toate mărcile) care funcţionează cu balast

electromagnetic convenţional.

• Starter Bodytone 15-20 W - 110- 130 V , 15-20 W, aplicaţie unică

• Starter Bodytone 15-20 W - 220-240 V , 15-20 W, aplicaţie unică/în serie

• Starter Bodytone 25-100 W - 220-240 V , 25-100 W, aplicaţie unică

• Starter Bodytone 120-180 W - 220-240 V, 120-180 W, aplicaţie unică

• Starter Bodytone S12, 115-140 W - 220-240 V , 115-140 W, aplicaţie unică

• Starter S16, 220-240, 70, 75, 85, 100, 125 W, aplicaţie unică

Warnings and safety
• Componente ignifugate

• Carcasa rezistentă la acţiunea razelor UV

Versions

LPPR STARTER PHL 0004

Cote

Product C (max) E (max)

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm
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Detalii produs

S12, 115-140W

Starters for tanning lamps
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