
Ένας συμπαγής
λαμπτήρας
εξοικονόμησης ενέργειας
σε σπειροειδές σχήμα
TORNADO

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με το διάσημο σπειροειδές σχήμα. Το σπειροειδές
σχήμα κάνει αυτό το λαμπτήρα ιδιαίτερα διακοσμητικό και ελκυστικό, ειδικά για μοντέρνους
εσωτερικούς χώρους.

Οφέλη
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση
• Πολύ συμπαγές μέγεθος
• Μεγάλη γκάμα που επιτρέπει εύκολη αντικατάσταση των περισσότερων λαμπτήρων GLS

Χαρακτηριστικά
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Ταχεία έναυση
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο

Εφαρμογή
• Διακοσμητική όψη. Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σημεία που είναι
άμεσα ορατοί, προσθέτοντας ένα διακοσμητικό εφέ.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε
το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ
τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.

• Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις
αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου,

άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product D (max) C (max) F (max)

Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6 74 mm 152,5 mm 61 mm

TORNADO

© 2022 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2022, Αύγουστος 16 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


