PHILIPS
Básico T5
Tubo fluorescente linear
14W
G5
Branco frio

927925986558

Design Slim para uma casa
clara e estilosa
Escolha as Philips T5s para um design fino que pode ser usado em
diferentes aplicações para criar uma atmosfera estilosa em casa. Sua
tecnologia Super 80 Color oferece qualidade superior de luz que
incrementa qualquer decoração.
Economiza energia
• Economiza energia
Para acessórios estilosos modernos
• Para uma casa bem iluminada e estilosa com design fino
Oferece uma luz clara
• Experiência vibrante com brilho extra
Alta eficácia com alto fluxo luminoso
• Alto fluxo luminoso inicial
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Destaques
Economiza energia
Slim essential
Oferece a usuários residenciais uma
solução de iluminação estética em
miniatura com alta confiabilidade

Bright boost
Lâmpada fluorescente de alta
eficiência combinada com tecnologia
BrightBoost para boa representação de
cores e brilho extra

Alto fluxo luminoso inicial
O alto fluxo luminoso oferece melhor
qualidade de luz com mais brilho e
permite mais vibração em aplicação
residencial.

Especificações
Características da lâmpada
• Dimerizável: Não
• Soquete: G5

Especificações técnicas
• Fluxo luminoso: 1.160 lm
• Formato: Tubo fluorescente linear

Durabilidade
• Vida útil nominal: 15.000 h

Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – peça:
8711500570352
• EAN/UPC – caixa: 8711500570369
• Peso bruto SAP EAN (peça): 52,500 g
• Peso líquido (peça): 47,500 g
• Altura SAP (peça): 1,700 cm
• Comprimento SAP (peça): 56,300 cm
• Largura SAP (peça): 1,700 cm

Características da luz
• Índice de reprodução de cor (CRI): 80
• Categoria da cor clara: Branco frio
Consumo de energia
• Potência: 14 W
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