PHILIPS
Halojen
Halojen kapsül ampul
18 W (25 W)
G9
Sıcak Beyaz
Kısılabilir

8727900922394

Etkileyici, parlak ışık
Philips Halogen kapsül ampuller canlı, parlak bir halojen ışık vererek
armatürünüzün tüm güzelliğini ön plana çıkarır. Tüm Philips Halogen
ürünleri tamamen kısılabilir.
Üstün ışık kalitesi
• Kısılabilir
• Parlak, doğal ışık

8727900922394

Özellikler
Kısılabilir
İhtiyacınız olan ışık seviyesini siz
kontrol edin. Tüm kısma anahtarlarıyla
kısılabilen bu Philips halojen ampulle
parlak ışıktan sıcak ışıltıya kadar
dilediğiniz ayarı kullanabilirsiniz.

Parlak, doğal ışık

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Kısılabilir: Evet
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
kapsül
• Soket: G9
• Teknoloji: Halojen
Ampul boyutları
• Çap: 13 mm
• Yükseklik: 45 mm
• Genişlik: 13 mm
Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 2 a
• lumen bakım faktörü: 0.8
• Nominal kullanım ömrü: 2.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
8.000
Işık özellikleri
• Uygulama: Özel uygulama, Vurgulu
ışık
• Işın açısı: not applicable °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 100
• Renk sıcaklığı: 2800 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 204 lm
• Başlama süresi: 0 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık

Diğer özellikler
• Lamba akımı: not applicable mA
• Cıva içeriği: 0 mg
Güç tüketimi
• 1000 saatte güç tüketimi: 18 kW
• Güç faktörü: 1
• Gerilim: 230 V
• Watt: 18 W
• Watt eşdeğeri: 25 W
• Enerji Verimliliği Etiketi: D
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: not applicable °
• Nominal kullanım ömrü: 2.000 h
• Nominal ışık akısı: 204 lm
• Nominal en yüksek yoğunluk: not
applicable cd
• Nominal güç: 18 W
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8727900922394
• EAN/UPC - Muhafaza:
8727900922400
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 10,400 g
• Net Ağırlık (Parça): 3,300 g
• SAP Yüksekliği (Parça): 12,000 cm
• SAP Uzunluk (Parça): 1,300 cm
• SAP Genişlik (Parça): 14,000 cm

Bu Philips kapsül ampul parlak, doğal
bir halojen ışık verir. Armatürünüzün
şıklığını ön plana çıkarmak için kapsül
ampuller kullanın.

8727900922394

Yayın tarihi: 2019-09-10
Sürüm: 0.374

© 2019 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan
bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya
garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden
yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify
tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını
teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V.
şirketine ait tescilli ticari markalardır.
www.lighting.philips.com

