
MASTER TL Mini
Super 80
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici

care permite miniaturizarea sistemului şi oferă posibilitatea funcţionării prin

alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicaţii în care se cer o mai

bună redare a culorii (faţă de culorile standard) şi o eficacitate sporită şi în care

spaţiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile,

iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi şi dulapuri suspendate, iluminatul

indicatoarelor şi iluminat de urgenţă.

Warnings and safety
• 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.

Catalog de date

General information

Baza elementului de fixare G5 [G5]

Referință de măsurare a fluxului Sphere

 

Light technical

Cod culoare 827 [CCT of 2700K]

Flux luminos 450 lm

Denumirea culorii Alb incandescent

Coordonată cromatică X (nom.) 0,463

Coordonată cromatică Y (nom.) 0,42

Temperatură de culoare corelată (nom.) 2700 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 59 lm/W

Indice de redare a culorilor (IRC) 82

 

Operating and electrical

Consum de energie 7,1 W

Curent lampă (nom.) 0,145 A

Tensiune (nom.) 56 V

Tensiune (nom.) 56 V

 

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da
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Mechanical and housing

Formă bec T5 [16 mm (T5)]

 

Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (max.) 2,5 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 3,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h 8 kWh

Număr de înregistrare EPREL 423.494

 

Product data

Full EOC 871150070474027

Nume comandă produs MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

Cod de comandă 70474027

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 250

Număr material (12NC) 928001008250

Numele complet al produsului MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/

10X25CC

EAN/UPC – Cutie 8711500716361

Cote

A

B

C

D

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MST TL Mini 8W/827 FAM/

10X25BOX

16 mm 288,3 mm 295,4 mm 293,0 mm 302,5 mm

Date fotometrice

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

2Datasheet, 2023, Aprilie 16 Informatie ce poate fi modificată



MASTER TL Mini Super 80

© 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. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips

N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Aprilie 16 - Informatie ce poate fi modificată


