
MASTER LEDtube EM/
Mains
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED în forma tradițională a

tubului fluorescent. Construcţia sa unică creează un aspect vizual perfect uniform,

care nu se deosebeşte de variantele tradiţionale fluorescente. Aceste tuburi LED T8

sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate pentru a

rezista condițiilor de zi cu zi. Economiile de neegalat datorate consumului redus de

energie și duratei de viață excepțional de lungi fac ca acest tub să stăpânească orice

aplicație solicitantă.

Warnings and safety
• NOTĂ: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi vor fi determinate de

construcția/designul instalației.

Catalog de date

General information

În conformitate cu UE RoHS Da

Ciclu comutare pornit/oprit -

Nivel MASTER

 

Light technical

Cod culoare – [ Nespecificat]

Denumirea culorii - [ Not Specified]

Temperatură de culoare corelată (nom.) -

Consistență culori -

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii

la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

 

Operating and electrical

Frecvență de intrare - Hz

Tensiune (nom.) 100-277 V

 

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 

Approval and application

Produs eficient energetic Yes

Mărci de omologare Conformitate RoHS Marcaj CE

Consum de energie kWh/1000 h - kWh

 

Product data

Cod complet produs 871951448537200
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Nume comandă produs MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

EAN/UPC – Produs 8719514485372

Cod de comandă 48537200

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 40

Material SAP 929003481702

Copiați greutatea netă (bucată) 0,004 kg
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