Lighting

MASTER LEDcandle
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες
MASTER LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε
ξενοδοχεία όσο και σε σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα
ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη
δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιραςΠλήρως ορατοί σε πολυέλαιους, απλίκες ή
μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες ταιριάζουν σε όλα τα
υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των
κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου
ή φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες
διατίθενται σε ένα κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν.
Παράγουν ένα πανέμορφο αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση
ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης.Οι λαμπτήρες κερί σχήματος φλόγας
διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο
συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)

75 lm/W

Λυχνιολαβή

E14 [ E14]

Συνάφεια χρωμάτων

<6

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ

Ναι

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)

80

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)

25000 h

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής

70 %

Κύκλος λειτουργίας

50000X

(ονομ.)

Τεχνικός τύπος

6-40W

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τεχνικός φωτισμός

Συχνότητα εισόδου

50 έως 60 Hz

822-827 [ Θερμό λευκό με ρυθμιζόμενη

Power (Rated) (Nom)

6W

θερμοκρασία]

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)

35 mA

Φωτεινή ροή (ονομ.)

470 lm

Αντίστοιχη ισχύς

40 W

Ανάθεση χρωμάτων

Θερμό λευκό (WW)

Χρόνος έναρξης (ονομ.)

0,5 s

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)

-K

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)

instant full light

Κωδικός χρώματος
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Συντελεστής ισχύος (ονομ.)

0.7

Τάση (ονομ.)

220-240 V

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες

6 kWh

Στοιχεία προϊόντος
Θερμοκρασία
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)

95 °C

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871869645358200

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14
P48 CL

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Ναι

EAN/UPC

8718696453582

Κωδικός παραγγελίας

45358200

Τοπικός κωδικός

MLEDL6CLE14DT

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Φινίρισμα λαμπτήρα

Διαφανής (CL)

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

10

Σχήμα λαμπτήρα

P48

Αρ. υλικού (12NC)

929001140602

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,072 kg

Έγκριση και εφαρμογή
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης

No

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

D

C

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

48 mm

95 mm

C

D

LED DT 6-40W E14 P48 CL

Φωτομετρικά δεδομένα

Απόχρωση /827
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