PHILIPS
LED
Tubo linear
18W (32/36W)
G13
White
Não dimerizável

8718696683057

Atualize facilmente para o
LED a partir de
fluorescente linear
Este tubo de LED Philips proporciona uma vida excepcionalmente longa
e economias significativas de energia. Com sua temperatura de cor fria,
este tubo é a substituição perfeita de longa duração para seus tubos
lineares fluorescentes (TL).
Luz de alta qualidade
• Branco neutro
Opção de substituição simples para suas lâmpadas antigas
• Pode substituir lâmpadas fluorescente tubulares T8 ou T12

8718696683057
Opção para ter uma solução sustentável
• Não contém mercúrio

8718696683057

Destaques
Branco neutro

Esta lâmpada tem uma temperatura de
cor de 4.000 K, proporcionando uma
luz neutra, revigorante e nítida.
Semelhante às lâmpadas fluorescentes
tubulares
Pode substituir aplicações de
lâmpadas fluorescente tubulares T8 ou
T12, e o cabeamento simples permite
que essa lâmpada funcione
diretamente da tensão da rede** e
permite que a luminária mantenha a
conformidade original com o UL.

Especificações
Características da lâmpada
• Formato: Tubo
• Dimerizável: Não
• Soquete: G13
Dimensões da lâmpada
• Altura: 121,36 cm
• Largura: 2,8 cm
Durabilidade
• Fator de manutenção de lúmen: 0.7
• Vida útil nominal: 25.000 hora(s)
• Número de ciclos de alternância:
50.000
Características da luz
• Índice de reprodução de cor (IRC): 82
• Temperatura de cor: 4000 K
• Categoria de cor da luz: Fosco, White
• Fluxo luminoso nominal: 2100 lm
• Hora inicial: <0.5 s
• Tempo de aquecimento para 60% de
luz: Luz total instantânea
Outras características
• Corrente da lâmpada: 76-178 mA
• Conteúdo com mercúrio: 0 mg

Consumo de energia
• Fator de potência: >0.92
• Voltagem: 100 - 240 V
• Potência: 18 W
• Potência equivalente: 32/36 W
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC – produto: 8718696683057
• Peso líquido: 0,215 kg
• Peso bruto: 0,255 kg
• Altura: 121,400 cm
• Comprimento: 2,900 cm
• Largura: 2,900 cm
• SAP EAN/UPC – peça:
8718696683057
• Número do material (12NC):
929001289771
• EAN/UPC – caixa: 8718696683064
• Peso bruto SAP EAN (peça): 0,255 kg
• Peso líquido: 0,215 kg
• Altura SAP (peça): 121,400 cm
• Comprimento SAP (peça): 2,900 cm
• Largura SAP (peça): 2,900 cm

Não contém mercúrio
A ausência de mercúrio permite a
eliminação de resíduos não perigosos;
então, essa característica fornece uma
maneira simples de tornar seu espaço
atual mais sustentável.
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