PHILIPS
Halogen
Bec tip capsulă cu
halogen
42 W (60 W)
G9
Alb cald
Intensitate luminoasă
reglabilă

8727900252910

Lumină strălucitoare
uimitoare
Becurile tip capsulă Halogen de la Philips oferă lumină de halogen clară,
strălucitoare și care evidențiază calitățile corpului de iluminat. Toate
produsele Halogen de la Philips sunt complet reglabile în intensitate.
Calitate superioară a luminii
• Intensitate luminoasă reglabilă
• Lumină strălucitoare naturală

8727900252910

Repere
Intensitate luminoasă reglabilă
Dvs. controlați nivelul de lumină dorit.
Acest bec cu halogen de la Philips
poate fi reglat în intensitate cu ajutorul
oricărui variator, de la o lumină
puternică, strălucitoare la o lumină
caldă și confortabilă.

Lumină strălucitoare naturală

Specificaţii
Caracteristicile unui bec
• Intensitate luminoasă reglabilă: Da
• Formă lampă: Capsulă nedirecțională
• Soclu: G9
• Tehnologie: Halogen
Dimensiunile becului
• Diametru: 13 mm
• Înălțime: 45 mm
• Lățime: 13 mm
Rezistență
• Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 2 a
• Factor de întreținere a fluxului
luminos: 0.8
• Durată de viață nominală: 2.000 ore
• Număr de cicluri de comutare: 8.000
Caracteristicile fotometrice
• Aplicație: Aplicație specială, Lumină
de evidențiere
• Unghi fascicul: not applicable °
• Indice de redare a culorilor (IRC): 100
• Temperatură culoare: 2800 K
• Categorie culoare lumină: Alb cald
• Flux luminos nominal: 630 lm
• Timp de pornire: 0 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină:
Lumină instantanee
Alte caracteristici
• Intensitate curent lampă: not
applicable mA
• Conținut de mercur: 0 mg

Consum de energie
• Consum de energie la 1000 h: 42 kW
• Factor de putere: 1
• Tensiune: 230 V
• Putere: 42 W
• Putere echivalentă: 60 W
• Etichetă de eficiență energetică: D
Valori nominale
• Unghi nominal al fasciculului: not
applicable °
• Durată de viață nominală: 2.000 ore
• Flux luminos nominal: 630 lm
• Intensitate de vârf nominală: not
applicable cd
• Putere nominală: 42 W
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8727900252910
• Greutate netă: 3,300 g
• Greutate brută: 10,400 g
• Înălțime: 12,000 cm
• Lungime: 1,300 cm
• Lățime: 14,000 cm
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8727900252910
• Număr material (12NC):
925640844202
• EAN/UPC – Cutie: 8727900662214
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
10,400 g
• Greutate netă: 3,300 g
• Greutate SAP (unitate): 12,000 cm
• Lungime SAP (unitate): 1,300 cm
• Lățime SAP (unitate): 14,000 cm

Acest bec tip capsulă Philips oferă o
lumină cu halogen strălucitoare,
naturală. Utilizați becurile tip capsulă
pentru a îmbogăți frumusețea corpului
dvs. de iluminat.
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