Lighting

MASTER LEDcandle
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
MASTER LEDcandle ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska
glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotelloch restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta
designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter,
moderna armaturer och andra armaturer med E14-, B15-, B22- eller E27-sockel. Vi
har hämtat inspiration från ljuskronetillverkarna och tagit fram en klassisk smäcker
lampa med iögonfallande linsdesign, allt för att göra din ljuskrona eller armaturer
ännu vackrare, oavsett om den är tänd eller släckt. MASTER LEDcandle ger varmt
och levande ljus som bidrar till stora energibesparingar och som minimerar
underhållskostnaderna.

Produktdata
Drift och elektricitet

Allmän information
Sockel

E14 [ E14]

Ingångsfrekvens

50–60 Hz

EU RoHS-kompatibel

Ja

Power (Rated) (Nom)

4W

Nominell livslängd (nom)

25000 h

Lampström (nom)

25 mA

Driftcykel

50000X

Motsvarande effekt

25 W

Teknisk typ

4-25W

Tändningstid (nom)

0,5 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)

0.5 s

Effektfaktor (nom)

0.7

Spänning (nom)

220-240 V

Ljusteknik
Färgkod

822-827 [ inställbart varmvitt]

Ljusflöde (nom)

250 lm

Färgbeteckning

Varmvit (WW)

Temperatur

Korrelerad färgtemperatur (nom)

-K

T-Case max. (nom)

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)

65 lm/W

Färgbeständighet

<6

Styrenheter och dimring

Färgåtergivningsindex (nom)

80

Dimbara

85 °C

Ja

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %
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MASTER LEDcandle

Mekanik och armaturhus

Beställningsproduktnamn

Lampans ytbehandling

Klar

Lampform

BA38

Användning och godkännande

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38
CL

EAN/UPC – Produkt

8718696453766

Beställningsnummer

45376600

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Lämplig för accentbelysning

No

Räknare - antal förpackningar per kartong

10

Energiförbrukning kWh/1 000 tim

4 kWh

Materialnummer (12NC)

929001139902

Nettovikt (stycke)

0,063 kg

Produktdata
Fullständig produktkod

871869645376600

Måttskiss
Product

D

C

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

38 mm

129 mm

CandleBA38 220-240V 3.5W-25W 2700K E14DT

Fotometriska data
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