
TORNADO ESaver
T2 12W WW E14
220-240V 1PH
Descriere familie produs
Sursă de iluminat cu consum redus de
energie şi formă decorativă, spiralată

Caracteristici
• Sursă spiralată, alternativă pentru sursele de iluminat cu incandescenţă
• Mai multă lumină pentru acelaşi wattaj şi aceeaşi lungime comparativ cu alte surse flourescente compacte integrate
• Distribuţie uniformă a fluxului luminos comparativ cu sursele standard liniare din gama CFL-I
• Durată medie de funcţionare de 8 ori mai îndelungată decât a unei surse incandescente
• Clasificare europeană a eficienţei energetice în categoria A

Avantaje
• Aspect decorativ; sursele pot fi folosite în locuri vizibile în mod direct, adăugând efecte decorative
• Formă compactă şi gamă variată de la 25W până la 150W ce permite înlocuirea celor mai multe surse GLS
• Un consum de energie redus cu 80% comparativ cu sursele incandescente pentru aceeaşi cantitate de lumină emisă
• Înlocuirile mai puţin frecvente şi eficacitatea energetică înaltă asigură un cost energetic mai scăzut precum şi un

cost total de exploatare redus

Utilizare
• Înlocuitoare pentru sursele de iluminat cu incandescenţă atât în aplicaţii profesionale cât şi în cele casnice (hoteluri,

restaurante, magazine, aplicaţii de consum larg)

Date produs
Cod comanda 214504 10
Cod produs 871016321450410
loccod
Denumire produs TORNADO ESaver T2 12W WW E14 220-240V 1PH
Produs - Denumire comanda TORNADO ES T2 12W WW E14 220-240V 1PH/6
Tip impachetare 1 Pin Pack Flap
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 6
Pachete per box 6
Cod de bare per produs (EAN1) 8710163214504
Cod de bare per pachet (EAN2)
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Date produs
Cod de bare per box (EAN3) 8710163214559
Cod logistic - 12NC 9296 898 38503
Cod ILCOS FBT-11/27/1B-230/240-E14
Masa neta per bucata 50.000 GR
Succesor
Soclu/Baza E14
Funcţionare la 50% căderi 8000 hr
Clasificare Putere Lampă 12W
Tensiune 220-240V
Dimabil Nu
Eticheta eficienţă energetică A
Cod culoare 827 [CCT of 2700K]
Indice de redare a culorilor 82 Ra8
Alegere Culoare (text) Alb cald
Temperatura de culoare 2700 K
Flux luminos Lampă 725 Lm

TORNADO ES T2 12W E14

Soclu/Baza E14
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