PHILIPS
T5 Essential
Tabung lampu pijar
linear
14 W
G5
Cool daylight

Desain ramping untuk
rumah yang terang dan
bergaya
Pilih Philips T5s untuk desain ramping yang dapat digunakan di berbagai
aplikasi untuk menciptakan suasana rumah penuh gaya. Teknologi Super
80 Color-nya memberikan kualitas cahaya superior yang memperindah
dekor.
Hemat energi
• Hemat energi
Untuk fitting modern penuh gaya
• Untuk rumah yang terang dan bergaya dengan desain ramping
Menghasilkan cahaya terang
• Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra
Efikasi tinggi dengan output lumen tinggi
• Output cahaya awal tinggi
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Kelebihan Utama
Hemat energi
Essential ramping
Memberikan miniatur pencahayaan
terbaik yang indah kepada penghuni
rumah dengan keandalan tinggi

Meningkatkan terang
Lampu fluoresen efisiensi tinggi
dipadukan dengan teknologi
BrightBoost untuk renderasi warna
yang baik dan cahaya yang lebih
terang

Output cahaya awal tinggi
Output cahaya tinggi memberikan
kualitas yang lebih baik dengan
kecerahan lebih dan membuat
peralatan rumah tangga terlihat lebih
tajam.

Spesifikasi
Karakteristik lampu
• Dapat diredupkan: Tidak
• Soket: G5

Spesifikasi teknis
• Output cahaya: 1.160 lm
• Bentuk: Tabung lampu pijar linear

Daya tahan
• Nominal masa pakai: 15.000 jam

Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
8711500570352
• EAN/UPC - Kasus: 8711500570369
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian):
52,500 g
• Berat bersih (Bagian): 47,500 g
• Tinggi SAP (Bagian): 1,700 cm
• Panjang SAP (Bagian): 56,300 cm
• Lebar SAP (Bagian): 1,700 cm

Karakteristik cahaya
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Kategori Warna Cahaya: Cool
Daylight
Konsumsi daya
• Watt: 14 W
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