
MASTER LEDcandle
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Oferind efecte de lumină strălucitoare asemănătoare becurilor incandescente,

becurile MASTER LED tip lumânare şi lustră sunt ideale pentru iluminatul general şi

decorativ în industria hotelieră, precum şi în mediile casnice. Montate la vedere în

candelabre, aplice pe perete sau corpuri de iluminat moderne, becurile din sticlă

transparentă sau mată se potrivesc în toate instalaţiile cu soclu E14, B15, B22 şi E27.

Proiectate pentru a spori farmecul estetic al candelabrului sau al corpului de

iluminat, nu doar atunci când acesta este aprins, ci şi atunci când este stins, aceste

lămpi au o formă clasică suplă şi o construcţie unică, atrăgătoare, a lentilelor.

Lămpile produc o lumină frumoasă, caldă şi strălucitoare, care oferă economii uriaşe

de energie şi reduce la minimum cheltuielile de întreţinere.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare E14 [ E14]

În conformitate cu UE RoHS Da

Durată de viață nominală (nom.) 25000 h

Ciclu comutare pornit/oprit 50000X

Tip tehnic 6-40W

 

Light Technical

Cod culoare 822-827 [ alb cald reglabil]

Flux luminos (nom.) 470 lm

Denumirea culorii Alb cald (WW)

Temperatură de culoare corelată (nom.) - K

Randament luminos (nominal) (nom.) 75 lm/W

Consistență culori <6

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului luminos al

lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale

(nom.)

70 %

 

Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom) 6 W

Curent lampă (nom.) 35 mA

Echivalent putere 40 W

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.) 0.5 s

Factor de putere (nom.) 0.7

Tensiune (nom.) 220-240 V

 

Temperature

Maximum T-case (nom.) 95 °C
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Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

 

Mechanical and Housing

Finisaj bec Transparent

Formă bec BA38

 

Approval and Application

Adecvat pentru iluminat de accent No

Consum de energie kWh/1000 h 6 kWh

 

Product Data

Cod complet produs 871869645354400

Nume comandă produs MASTER LEDcandle DT 6-40W E14

BA38 CL

EAN/UPC – Produs 8718696453544

Cod de comandă 45354400

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 10

Material SAP 929001140502

Greutate netă SAP (bucată) 0,063 kg

Cote

Candle BA38 220-240V 6W-40W 2700K E14 DT

Product D C

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL 38 mm 129 mm
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