
Spiralformade
lågenergiprodukter
som föredras av mer
än 90% av
konsumenterna
Tornado T3

Tornado har en enastående ljusstyrka som gör att färgerna ser mer levande ut.

Möjliggör enkelt byte av högeffektiva glödlampor.

Fördelar
• Hög energieffektivitet & levande färger

• Flimmerfri & snabb upptändningstid

• Spara pengar tack vare lång livslängd och hög energieffektivitet jämfört med

glödlampor

Funktioner
• Lång livslängd och energisnålt alternativ till glödlampor

• Snabb upptändningstid

• Rekommenderat intervall för omgivningstemperatur för att säkerställa nästan

konstant ljusflöde (> 90%): 0 och + 50 ° C

Användning
• Ersätter glödlampor i både professionella och privata miljöer

• Slutna armaturer krävs vid användning utomhus

• Ej lämplig för användning med dimmer eller elektroniska enheter
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Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att en trasig ljuskälla utgör en hälsorisk. Trots det rekommenderar vi att du vädrar det aktuella rummet i 30

minuter och använder handskar när du avlägsnar delarna. Placera dem i en försluten plastpåse och lämna den till din lokala

avfallsanläggning för återvinning. Använd ej dammsugare.

• Kompakta lysrör behandlas som specialavfall 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.

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

Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6 152,5 mm 74 mm 61 mm

Tornado T3
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