Đèn tuýp thẳng
LED
18W-36W
G13
Ánh sáng ban ngày mát mẻ
8718699668402

Đèn LED với độ bền và
chất lượng tuyệt vời
Nâng cấp lên đèn tuýp LED Philips là cách nhanh và dễ dàng để
thay thế các đèn tuýp huỳnh quang cũ kỹ bằng công nghệ LED hiện
đại và hiệu quả. Đèn tuýp LED Philips này hoàn hảo cho những nơi
cần nhiều ánh sáng.

8718699668402

Các thông số
Đặc điểm
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
• Mục đích sử dụng: Trong nhà
• Hình dạng đèn: Bóng tuýp một đầu
• Ổ cắm: G13
• Công nghệ: LED
Kích thước đèn
• Chiều cao: 121,2 cm
• Khối lượng: 0,22 kg
• Chiều rộng: 2,8 cm
Tuổi thọ
• Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/
ngày): 15 năm
• Hệ số duy trì quang thông: 70%
• Tuổi thọ danh định: 15.000 h
• Số chu kỳ bật/tắt: 50.000
Đặc điểm chiếu sáng
• Ứng dụng: Công nghiệp
• Góc chiếu: 240 °
• Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 70
• Nhiệt độ màu: 6500 K
• Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng
ban ngày mát mẻ
• Quang thông danh định: 1800 lm
• Thời gian khởi động: <0.5 s
• Thời gian khởi động đạt đến 60% độ
sáng: Sáng hết công suất tức thì
Đặc điểm khác
• Cường độ dòng diện: 147 mA
• Hiệu quả: 100 lm/W

Ngày phát hành:
2021-03-01
Phiên bản: 0.146

Thông tin đóng gói
• EAN: 8718699668402
• EOC: 871869966840200
• Tên sản phẩm: Ecofit LEDtube
1200mm 18W 765 T8 AP I G
Mức tiêu thụ điện
• Hệ số công suất: >0.5
• Điện thế: 220-240 V
• Công suất: 18 W
• Công suất tương đương: 36 W
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài: 121,2 cm
Giá trị định mức
• Góc chiếu định mức: 240 °
• Tuổi thọ định mức: 15.000 h
• Quang thông định mức: 1800 lm
• Công suất định mức: 18 W
Thông số kỹ thuật
• Tần số: 50-60 Hz
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm:
8718699668402
• Trọng lượng thực: 0,215 kg
• Tổng trọng lượng: 0,239 kg
• Chiều cao: 121,400 cm
• Chiều dài: 2,700 cm
• Chiều rộng: 2,700 cm
• Mã số chất liệu (12NC):
929002042038
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