
MASTER LEDtube EM/
Mains
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních

zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze

odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro

absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního

použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou

energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné

aplikace.

Varování a bezpečnost
• POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce

instalace.

Údaje o produktu

General information

Shoda s požadavky EU RoHS Ano

Lighting Technology LED

Brand Philips

 

Light technical

Kód barvy - [Not Specified]

Barevné konstrukce – [Není uvedeno]

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti -

Konzistence barev -

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

 

Operating and electrical

Frekvence sítě - Hz

Vstupní frekvence - Hz

Napětí (jmen.) 100-277 V

 

Approval and application

Výrobek šetřící energii Ano

Značky schválení Shoda s požadavky RoHS Značka CE

Spotřeba energie kWh/1000 h - kWh

 

Product data

Full EOC 871951448537200

Objednací název produktu MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Objednací kód 48537200

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 40
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Číslo materiálu (12NC) 929003481702

Čistá hmotnost 0,004 kg

Celý název výrobku MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Pouzdro – EAN/UPC 8719514485396
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