
EcoClassic30 70W E27
230V A60 CL 1CT
Descriere familie produs
Sursă cu halogen în formă clasică A60, consum
redus de energie şi funcţionare la tensiunea reţelei

Caracteristici
• Retrofit pentru sursele corespunzătoare de

iluminat cu incandescenţă
• Gamă variată de wattaje pentru a înlocui sursele

clasice de iluminat cu incandescenţă cu puteri între
40 şi 200W

• Disponibile cu socluro E27, E14 şi B22
• Durată de funcţionare de 2000 de ore

Avantaje
• Lumină de halogen strălucitoare, contrastantă de

o calitate superioară
• Consum de energie redus cu 30% comparativ cu

sursele clasice de iluminat cu incandescenţă
• Creează o ambianţă atractivă
• Intensitatea fluxului luminos poate fi reglată

Utilizare
• Aplicaţii de iluminat general în locuinţe, magazine,

hoteluri şi restaurante

Corpuri de iluminat
• Se încadrează în corpurile de iluminat clasice la fel

ca sursele corespondente de iluminat cu
incandescenţă

Date produs

Cod comanda 252255 25
Cod produs 872790025225525
loccod
Denumire produs EcoClassic30 70W E27 230V A60 CL 1CT
Produs - Denumire comanda EcoClassic30 70W E27 230V A60 CL 1CT/10
Tip impachetare 1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 10
Pachete per box 10
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Date produs

Cod de bare per produs (EAN1) 8727900252255
Cod de bare per pachet (EAN2)
Cod de bare per box (EAN3) 8727900660654
Cod logistic - 12NC 9256 364 44201
Cod ILCOS
Masa neta per bucata 32.000 GR
Succesor
Soclu/Baza E27
Forma balonului A60 [A 60mm]
Finisaj înveliş Clar
Poziţie de funcţionare any [Orice sau Universal (U)]
Funcţionare la 50% căderi 2000 hr
Clasificare Putere Lampă 70W
Tensiune 230V
Curent Lampă 0.30 A
Dimabil Da
Eticheta eficienţă energetică C
Indice de redare a culorilor 100 Ra8
Temperatura de culoare 2900 K
Flux luminos Lampă 1200 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă 17.1 Lm/W
Temperatură Soclu/Bază 130 C

EcoClass30 105W/140W/70W E27 Clear
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Soclu/Baza E27 Poziţie de funcţionare any

EcoClass30 105W/140W/70W E27

C D

Denumire produs Max Max

EcoClassic30 70W
E27 230V A60 CL

1CT
107 61
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