Лампа розжарювання
для побутової техніки
Спеціальна
15 Вт
E14
Холодильник
Можливість регулювання
яскравості

8711500038517

Спеціальна лампа для
побутової техніки
Лампи Philips для холодильників можна використовувати у
холодильниках, морозильниках та в інших місцях з низькими
температурами експлуатації. Легко замінюйте старі лампи в
побутовій техніці на лампи Philips для холодильників, які
служитимуть довго та справно.
Освітлення спеціального призначення
• Для особливих варіантів застосування
• Для використання у холодильниках

8711500038517

Найважливіше
Для особливих варіантів застосування

призначені для певних нестандартних
застосувань. Для загального освітлення
оселі Philips пропонує асортименти
лінійок галогенних, енергозберігаючих
та світлодіодних ламп.

Лампи розжарювання Philips для
особливих варіантів застосування

Для використання у холодильниках

Ця лампа Philips для побутової техніки
спеціально розроблена для
використання в холодильниках, де вона
буде довго працювати та приносити
користь.

Характеристики
Характеристики
• Форма: Прилад
• Можливість регулювання яскравості:
Так
• Цоколь: E14
Розміри лампи
• Висота: 57 mm
• Ширина: 25 mm
Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 1 a
• Номінальний термін експлуатації:
1 000 година (-н)

Споживання енергії
• Напруга: 230-240 V
• Потужність (Вт): 15 W
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8711500038517
• Вага нетто: 12,500 g
• Вага брутто: 15,000 g
• Висота: 5,900 cm
• Довжина: 2,500 cm
• Ширина: 2,500 cm
• Артикул (12NC): 924197744440

Характеристики світла
• Застосування: Особливі застосування
• Кут розсіювання світла: not applicable
°
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