
Originalet!
MASTER PL-S 4 stift

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för

dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik

garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre

effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med

elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar
• Optimala ljusprestanda vid korta eller långa driftcykler (tid mellan tändning/

släckning)

• Flera ljusfärger kan väljas

• God färgåtergivning (CRI <gt/>80)

• Dimbar ned till 10 %

Funktioner
• 4-stiftsbas

• Lysrör med trifosforteknik

• Låg ljusnedgång under lampans livslängd

Användning
• Avsedd för användning i hotell, restauranger, teatrar och hemmiljöer

• Lämplig för skyltar, korridorer och säkerhets- och orienteringsbelysning

Varning och Säkerhet
• Lampans ljustekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt

eventuellt HF-styrdon

• Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder

• 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.
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Versions

LPPR PLS4PLM 11W

Måttskiss

A

B

C

D1D Product D (max) D1 (max) A (max) B (max) C (max)

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/

5X10BOX

28 mm 13 mm 196 mm 214 mm 219,9 mm

MASTER PL-S 4 stift
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