PHILIPS
Tornado Mini
Lâmpada em espiral
fluorescente compacta
23W (100W)
Base E27
Branco quente
220-240 V

8718696436264

Luz branda e suave em
uma lâmpada econômica
As lâmpadas econômicas Philips Tornado produzem uma luz brilhante e
fazem com que as cores tenham mais vida. Devido ao seu design
compacto, essa lâmpada espiral de baixo consumo cabe quase em todo
lugar, economizando dinheiro e energia por até 10 anos.
Desempenho excelente em um design compacto
• Luz intensa em design compacto
Economiza energia e dinheiro
• Economiza até 80% de energia
• Longa vida útil - dura até 6 anos

8718696436264

Destaques
Luz intensa em design compacto

Economiza até 80% de energia

Longa vida útil - dura até 6 anos

Esta lâmpada econômica Philips é
suficientemente pequena para se
ajustar com harmonia onde você
necessitar de uma luz intensa adicional
em casa. Ideal para luminárias
estreitas.

Esta lâmpada gasta até 80% menos
energia que as fontes de luz
tradicionais, ajudando você a
economizar dinheiro em suas contas
de luz e fazer a sua parte para o
ambiente.

As lâmpadas econômicas Philips são
projetadas para durar. Com uma vida
útil de até 6 anos, você pode evitar a
inconveniência e o custo de substituir
as lâmpadas com frequência enquanto
poupa energia ano após ano.

Especificações
Características da lâmpada
• Formato: Espiral
• Dimerizável: Não
• Soquete: E27
• Código da forma da lâmpada: T2 QFS
Dimensões da lâmpada
• Altura: 115,5 mm
• Largura: 50 mm
Durabilidade
• Vida média (a 2,7 h/dia): 6 anos
• Fator de manutenção de lúmen: 0.8
• Vida útil nominal: 6.000 hora(s)
• Número de ciclos de alternância:
5.000
Características da luz
• Aplicação: Luz confortável, Brilho
extra, Luz básica
• Índice de reprodução de cor (IRC): 80
• Temperatura de cor: 2700 K
• Categoria de cor da luz: Branca
quente
• Fluxo luminoso nominal: 1380 lm
• Hora inicial: 0 s
• Tempo de aquecimento para 60% de
luz: <2

Outras características
• Corrente da lâmpada: 175 mA
• Conteúdo com mercúrio: 0.2 mg
Consumo de energia
• Consumo de energia por 1.000 h: 23
kW
• Fator de potência: >50
• Voltagem: 220-240 V
• Potência: 23 W
• Potência equivalente: 100 W
• Selo de eficiência energética: A
Valores nominais
• Tempo de vida nominal: 6.000
hora(s)
• Fluxo luminoso nominal: 1502.1 lm
• Potência nominal: 22.1 W

8718696436264
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC – produto: 8718696436264
• Peso líquido: 0,077 kg
• Peso bruto: 0,109 kg
• Altura: 17,300 cm
• Comprimento: 6,300 cm
• Largura: 6,300 cm
• SAP EAN/UPC – peça:
8718696436264
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• Número do material (12NC):
929689209201
• EAN/UPC – caixa: 8718696436271
• Peso bruto SAP EAN (peça): 0,109 kg
• Peso líquido: 0,077 kg
• Altura SAP (peça): 17,300 cm
• Comprimento SAP (peça): 6,300 cm
• Largura SAP (peça): 6,300 cm
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