
MASTER LEDtube EM/
Mains T8
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den

unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från

traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är

utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare

låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla

krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet
• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende

på utförande.

Produktdata

Allmän information

EU RoHS-kompatibel Ja

Driftcykel -

Nivå MASTER

 

Ljusteknik

Färgkod - [ Ej specificerad]

Färgbeteckning - [ Not Specified]

Korrelerad färgtemperatur (nom) -

Färgbeständighet -

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %

 

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens - Hz

Spänning (nom) 100-277 V

 

Styrenheter och dimring

Dimbara Nej

 

Användning och godkännande

Energisparande produkt Yes

Godkännandemärkningar RoHS compliance CE-märkning

Energiförbrukning kWh/1 000 tim - kWh

 

Produktdata

Fullständig produktkod 871951448537200

Beställningsproduktnamn MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

EAN/UPC – Produkt 8719514485372

Beställningsnummer 48537200
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Lokal kod 7902079

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 40

Materialnummer (12NC) 929003481702

Net Weight (Piece) 0,004 kg
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