Кільцеві
люмінесцентні
Master T5
60 Вт
2GX13
Тепле біле світло
871150064259225

Світла та стильна оселя
з вишуканим дизайном
Для світлої та стильної оселі з вишуканим дизайном
Заощаджує енергію
• Заощаджує енергію
Яскраве освітлення
• Активна атмосфера завдяки підвищеній яскравості
Висока ефективність та інтенсивний світловий потік
• Висока моментальна світловіддача

871150064259225

Найважливіше
Заощаджує енергію
Підвищена яскравість
Високоефективне люмінесцентне
освітлення в поєднанні з технологією
BrightBoost для якісної

кольоропередачі та підвищеної
яскравості

Висока моментальна світловіддача
Високий світловий потік забезпечує
кращу якість світла завдяки додатковій
яскравості та додає активності та
живості у світловій атмосфері домівки.

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Так
• Цоколь: 2GX13
• Технологія: Енергозберігаюча лампа
Розміри лампи
• Висота: 379 mm
• Ширина: 18 mm
Надійність
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.85
• Номінальний термін експлуатації:
12 000 година (-н)
Характеристики світла
• Індекс кольоропередачі (CRI): 81
• Колірна температура: 3000 K
• Номінальний світловий потік: 5000 lm
Споживання енергії
• Напруга: 230 V
• Потужність (Вт): 60,6 W
• Рівень енергоефективності: G

Характеристики
• EAN/UPC – виріб: 8711500642592
• Висота: 379 mm
• Вага нетто: 0,140 kg
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.85
• Вага брутто: 0,380 kg
• Ширина: 18 mm
• Індекс кольоропередачі (CRI): 81
• Висота: 39,700 cm
• Цоколь: 2GX13
• Колірна температура: 3000 K
• Довжина: 38,100 cm
• Технологія: Енергозберігаюча лампа
• Ширина: 2,500 cm
• Напруга: 230 V
• Номінальний світловий потік: 5000 lm
• Потужність (Вт): 60,6 W
• Частота: 50 Hz
• Форма: Кільцева
• Координата хроматичності Y: 0,403
• Координата хроматичності X: 0,44

Технічні характеристики
• Частота: 50 Hz
• Форма: Кільцева
• Координата хроматичності Y: 0,403
• Координата хроматичності X: 0,44
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