
Twistline Alu 2000h
50W GU10 230V 40D
1CT
Descriere familie produs
Sursă reflectoare de aluminiu cu diametrul de 50
mm, cu funcţionare la tensiunea reţelei

Caracteristici
• Arzător de cuarţ cu filament în formă Lambda,

poziţionat optic într-un reflector dicroic de sticlă
cu înveliş dur

• Versiune dicroică (soclu de tip GZ10), generează
un fascicul luminos rece, întrucât majoritatea
căldurii produse este transmisă în spatele corpului,
prin sticla dorsală

• Sticlă frontală clară ce oferă protecţie împotriva
contactului cu arzătorul, prafului şi a umezelii

• Aspect distinct MR16
• Luminozitate stabilă de-a lungul întregii durate de

funcţionare
• Versiune dicroică ce oferă un fascicul luminos bine

definit, omogen şi efecte de scânteiere în corpuri
de iluminat deschise, cu dispersie luminoasă
controlată la partea dorsală

• Soclurile GZ10 asigură o fixare bună în corpul de
iluminat şi de asemeni, o montare şi o înlocuire
uşoara de tip"răsuceşte şi scoate"

• Siguranţe fuzibile duble pentru un plus de
securitate la sfârşitul duratei de funcţionare

Avantaje
• Sursele de iluminat pot fi conectate direct la

reţeaua de alimentare, deci nu necesită
transformator

• Sursă cu UV-Block care nu necesită dispersor sau
alte filtre UV
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• Versiunile Twistline dicroic şi aluminiu sunt cele
mai compacte lămpi disponibile în această
categorie

Utilizare
• Utilizare tipică pentru iluminat de accent în locuinţe
• De asemeni, utilizate ca iluminat general şi de

accent în magazine, hoteluri, restaurante, baruri,
etc.

Corpuri de iluminat
• În conformitate cu prescripţiile IEC 598, se

recomandă utilizarea în corpuri de iluminat
deschise

• În instrucţiunile ataşate corpului de iluminat trebuie
menţionate sursele care pot fi utilizate (GU10/
aluminiu)

Date produs

Cod comanda 428530 60
Cod produs 871150042853060
loccod
Denumire produs Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 40D 1CT
Produs - Denumire comanda Tw Alu 2000h 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F
Tip impachetare 1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 10X5F
Pachete per box 50
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500428530
Cod de bare per pachet (EAN2) 8711500428547
Cod de bare per box (EAN3) 8711500428554
Cod logistic - 12NC 9247 135 44225
Cod ILCOS HAGS-50-230-GU10-51/40
Masa neta per bucata 38.410 GR
Succesor
Cod Philips 18044
Soclu/Baza GU10
Forma balonului MR16 [MR 16inch/50mm]
Finisaj înveliş Clar
Poziţie de funcţionare any [Orice sau Universal (U)]
Funcţionare la 50% căderi 2000 hr
Clasificare Putere Lampă 50W
Tensiune 230V
Unghi emisie flux luminos 40D
Indice de redare a culorilor 100 Ra8
Temperatura de culoare 2800 K
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Tw Alu 2000h Alu/14603EC/18044/18045 GU10 20D/40D

Soclu/Baza GU10

Poziţie de funcţionare any
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Tw Alu 2000h Alu GU10 -/MR16/PAR20

C D

Denumire produs Max Max

Twistline Alu 2000h
50W GU10 230V

40D 1CT
51 50.7
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