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Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel

karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban,

ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos

izzó helyére.

Figyelmeztetések és biztonság
• Nem valószínű, hogy a fényforrás összetörése hatással lenne az Ön egészségére. De ha eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát,

majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

• A kompakt fénycsövek speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai

ipar újrahasznosító infrastruktúrát épített ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ

Fejelés E14 [ E14]

Névleges élettartam (névleges) 10000 h

Kapcsolási ciklusok száma 10000X

Névleges élettartam (óra) 10000 h

Névleges élettartam (év) 10 a

 

Technikai adatok

Színkód 827 [ 2700 K korrelált

színhőmérséklet]

Fényáram (névleges) 425 lm

Fényáram (névleges) (névleges) 425 lm

Színmegjelölés meleg fehér (WW)

Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges) 88 %

A színérték X koordinátája (névleges) 463

A színérték Y koordinátája (névleges) 420

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 2700 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges) 53 lm/W

Színvisszaadási index (névleges) 80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges

élettartam végén (névleges)

65 %

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50 vagy 60 Hz

Teljesítmény (névleges) (névleges) 8 W

Fényforrás árama (névleges) 60 mA

Indulási idő (névleges) 0,3 s

Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig

(minimum)

5 s

Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig

(maximum)

40 s

Teljesítménytényező (névleges) 0.6

Feszültség (névleges) 220-240 V
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Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája Stick

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (maximum) 2 mg

Higanytartalom (Hg) (névleges) 1,5 mg

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 8 kWh

 

Termékadatok

Teljes termékkód 871150080115910

A termék megrendelési neve GENIE 8W WW E14 220-240V

1PF/6

EAN/UPC - termék 8711500801159

Rendelési kód 80115910

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 6

SAP anyag 929689245101

Net Weight (Piece) 0,070 kg
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