Lighting

GENIE
GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6
Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light
and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra
bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the
way.

Warnings and safety
• Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do
not use a vacuum cleaner.
• Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The
European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.
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General Information

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii

Baza elementului de fixare

E27 [ E27]

Durată de viață nominală (nom.)

10000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

10000X

Light Technical

65 %

la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

Operating and Electrical
Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

8W

Cod culoare

865 [ CCT de 6500 K]

Curent lampă (nom.)

60 mA

Flux luminos (nom.)

400 lm

Timp de pornire (nom.)

0,3 s

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

400 lm

Timp de încălzire până la 60% lumină (min.)

5s

Denumirea culorii

Rece natural

Timp de încălzire până la 60% lumină (max.)

40 s

Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)

88 %

Factor de putere (nom.)

0.6

Coordonată cromatică X (nom.)

313

Tensiune (nom.)

220-240 V

Coordonată cromatică Y (nom.)

337

Temperatură de culoare corelată (nom.)

6500 K

Controls and Dimming

Randament luminos (nominal) (nom.)

50 lm/W

Cu reglarea intensității luminoase

Indice de redare a culorii (nom.)

80
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GENIE

Approval and Application

EAN/UPC – Produs

8711500802286

Etichetă de eficiență energetică (EEL)

A

Cod de comandă

80228610

Conținut de mercur (Hg) (max.)

2 mg

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,5 mg

Numărător SAP – Pachete per exterior

6

Consum de energie kWh/1000 h

8 kWh

Material SAP

929689243201

Greutate netă SAP (bucată)

0,070 kg

Product Data
Cod complet produs

871150080228610

Nume comandă produs

GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

Cote
Product

D (max)

C (max)

F (max)

GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

36 mm

108 mm

44,5 mm

Econ Genie ErP NG 8W/865 E27 220-240V
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