
Noua generaţie de
tuburi de iluminat LED
PLC cu consum redus
de energie
CorePro LED PLC

Philips CorePro LED PLC este soluția ideală pentru actualizarea(schimbarea tuburilor

fluorescente) ale aparatelor de iluminat orientate în jos într-o gamă largă de aplicații

de iluminat general. Acesta integrează o sursă de lumină LED într-un aparat de

iluminat cu o formă tradițională de fluorescent, pentru a reduce semnificativ

consumul de energie pe o durată de viață de două ori mai mare decât a

alternativelor fluorescente.

Beneficii
• Cost de exploatare redus, mulțumită consumului de energie mai mic decât al

lămpilor PLC convenționale; costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de

viață de 2–3 ori mai mare decât a lămpilor convenționale

• Înlocuire simplă a lămpii cu altă lampă , reutilizarea instalației existente fără

modificări majore, folosind un factor de formă PLC similar.

• Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a actualiza aparatele de iluminat

existente la tehnologia LED

Caracteristici
• Material plastic incasabil

• Calitate ridicată a luminii, fără pâlpâire sau efect stroboscopic

• 100% lumină instantanee

• Capace terminale rotative

• Variante 3000 K şi 4000 K
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Cerere
• Lămpile CorePro LED PLC sunt ideale pentru modernizarea aparatelor de iluminat

orientate în jos dintr-o gamă largă de aplicații: săli de recepție, săli de ședințe,

coridoare și holuri din birouri, magazine, spații hoteliere și locuințe.

Warnings and safety
• NOTĂ: Eficienţa energetică totală şi distribuţia luminii oricărei instalaţii care foloseşte acest timp de lămpi, sunt determinate de

designul instalaţiei.
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CorePro LED PLC 4.5W 830 4P

G24q-1

24,3 mm 28,4 mm 95,8 mm 115 mm 130,6 mm
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© 2022 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

2022, Aprilie 26 - Informatie ce poate fi modificată



(cd/1000lm)

0-180
o

90-270
o

0
o

o 
180

o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
o

120

50

100

150

200

250

300

CorePro LED PLC

© 2022 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

2022, Aprilie 26 - Informatie ce poate fi modificată


