
MASTER PL-C 18W/
840/2P 1CT
Descriere familie produs
Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de
energie
Lampă compactă cu arc lung, cu vapori de mercur de
joasă presiune
Capsulă compusă din patru tuburi fluorescente,
paralele, înguste

Caracteristici
• Soclu cu 2 pini cu carcasă ce include atât starterul instant special cât şi condensatorul
• Caracteristicile lămpii sunt influenţate de condiţiile de utilizare şi de tipul de balast folosit
• Nu este posibilă reglarea fluxului luminos

Avantaje
• Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
• Durată îndelungată de funcţionare şi luminozitate durabilă

Mediul înconjurător
• O alegere bună pentru mediu datorită eficienţei energetice ridicate, duratei îndelungate de funcţionare şi deprecierii reduse a fluxului

luminos, celui mai mic conţinut de mercur
• Acest produs este în conformitate cu cerinţele RoHS şi WEEE: sursele au cel mai mic conţinut de mercur, nu conţin plumb şi nu folosesc

materiale radioactive sau substanţe anti-inflamabile periculoase

Utilizare
• Destinat pentru iluminat general sau suplimentar în zone profesionale sau în locuinţe
• În corpuri de iluminat încastrate sau aparente, aplice de perete, lămpi de masă sau agăţate în consolă

Sistem
• Se utilizează împreună cu balasturi convenţionale din fier-cupru
• Capacitor instalat pentru evitarea interferenţelor radio

Date produs

Cod comanda 620934 70
Cod produs 871150062093470
loccod
Denumire produs MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT
Produs - Denumire comanda MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10CC
Tip impachetare 1 sursă într-o cutie de carton
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Date produs

Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 5X10CC
Pachete per box 50
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500620934
Cod de bare per pachet (EAN2) 8711500621238
Cod de bare per box (EAN3) 8711500715784
Cod logistic - 12NC
Cod ILCOS FSQ-18/40/1B-I-G24d=2
Masa neta per bucata 57.800 GR
Succesor
Soclu/Baza G24d-2
Execuţie /2P [2 Pini]
Clasificare Putere Lampă 18W
Dimabil Nu
Eticheta eficienţă energetică B
Conţinut de mercur (Hg) 1.4 mg
Cod culoare 840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor 82 Ra8
Alegere Culoare (text) Alb rece
Temperatura de culoare 4000 K
Flux luminos Lampă EM 1200 Lm

MASTER PL-C 18W
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Soclu/Baza G24d-2

Lightcolor /840

MASTER PL-C/840

Lightcolor /840

MASTER PL-C/840

MASTER PL-C
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2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

A B C D D1

Denumir
e produs Max Max Max Max Max

MASTE
R PL-C
18W/

840/2P
1CT

109.7 128.0 150.4 27.1 27.1
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