
Praktiskt och
underhållsfritt ljus -
installera och glöm
Economy stick

Öppen lågenergilampa med lång livsläng och låg energiförbrukning. Philips höga

kvalitet till ett överkomligt pris.

Fördelar
• Lågenergilampa med maximalt värde för pengarna

• Spara pengar med lång livsläng och hög energieffektivitet jämfört med

traditionella glödlampor

• Flimmerfri start & snabb tändning

Funktioner
• Längre livslängd och lägre energiförbrukning än vanliga glödlampor

• Snabb tändning

• Rekommenderad omgivningstemperatur för nästan konstant ljusflöde (>90 %):

mellan 0 °C och +50 °C

Användning
• Ersätter glödlampor i hemmiljöer där lampan inte är direkt synlig, särskilt lämplig

för inomhusbruk i funktionella utrymmen

• Ej lämplig för användning med dimmer eller elektroniska don

Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och

avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala

återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

• Kompaktysrör hanteras som miljöavfall och måste därför lämnas till återvinningscentralen där de sorteras i European Lighting

Industrys särskilda infrastruktur för återvinning av bl.a. glas samt kvicksilver och andra metaller.
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Versions

14.0 W

Måttskiss

Product D (max) C (max) F (max)

Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6 21,7 mm 155 mm 40,4 mm

Economy stick
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