
Vår mest effektiva
LED-kronljuslampa
MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W

hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa

livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har

inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar
• energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-

kronljuslampor.

• Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

• Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

Funktioner
• Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W

• Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter

• Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att

installera

• Designad för att synas - snygg både tänd och släckt

• Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning
• Användning i hemmet

• Hotell och restauranger

Product family leaflet, 2023, Maj 2 data som kan komma att ändras

LightingLighting



Måttskiss
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Product D C

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE 35 mm 125 mm

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE 35 mm 125 mm

Allmän information

Sockel E14

 
Ljusteknik

LLMF vid slutet av nominell livslängd

(nom)

70 %

 
Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Spänning (nom) 220-240 V

Tändningstid (nom) 0,5 s

 
Temperatur

T-Case max. (nom) 70 °C

 
Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling Klar

Lampform B35

 
Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim 3 kWh

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Korrelerad färgtemperatur (nom)

43595700 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE 3000 K

43597100 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE 4000 K
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