Dairesel floresan
Master T5
22 W
Soğuk beyaz
927965084013

Aydınlık ve şık bir ev için
ince tasarım
Tarz sahibi bir ev ortamı yaratmak üzere farklı uygulamalarla
kullanılabilen daha ince bir tasarım için Philips T5’i seçin. Super 80
Color teknolojileri, tüm dekorasyonun etkisini artıran üstün ışık
kalitesi sunar.
Enerji tasarrufu sağlar
• Enerji tasarrufu sağlar
Şık, modern armatürler için
• Aydınlık ve şık bir ev için ince tasarımlı
Size parlak ışık sunar
• Ekstra parlaklıkla canlı bir deneyim
Yüksek lumen çıkışıyla yüksek verimlilik
• Yüksek başlangıç ışık çıkışı

927965084013

Özellikler
Enerji tasarrufu sağlar
Slim essential
Ev kullanıcılarına yüksek güvenilirliğe
sahip estetik ve minyatür bir
aydınlatma çözümü sunar

Bright boost
Daha iyi renk geriverimi ve ekstra
parlaklık için BrightBoost teknolojisiyle
birleşen yüksek verimli floresan

Yüksek başlangıç ışık çıkışı
Yüksek Işık çıkışı, daha çok parlaklıkla
daha iyi ışık kalitesi sunar ve ev
uygulamasında daha çok canlılığa izin
verir.

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kısılabilir: Evet
• Soket: 2GX13

Teknik özellikler
• Işık çıkışı: 1.800 lm
• Şekil: Dairesel floresan

Dayanıklılık
• Nominal kullanım ömrü: 12.000 h

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8711500642219
• Net ağırlık: 80,000 g
• Brüt ağırlık: 107,300 g
• Yükseklik: 2,500 cm
• Uzunluk: 25,500 cm
• Genişlik: 24,000 cm
• Malzeme numarası (12NC):
927965084013

Işık özellikleri
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 85
• Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
Güç tüketimi
• Watt: 22 W
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