Đèn huỳnh quang
tuýp thẳng
Đèn T5 Essential
14 W
G5
Ánh sáng ban ngày mát mẻ
927925986558

Thiết kế thanh mảnh cho
bầu không khí tươi sáng
và thanh lịch
Chọn đèn Philips T5 với thiết kế thanh mảnh có thể sử dụng trong
các ứng dụng khác nhau để tạo nên một không gian đầy phong
cách. Siêu công nghệ gồm 80 màu của các loại đèn này mang lại
chất lượng ánh sáng vượt trội, nâng cao vẻ đẹp cho ngôi nhà bạn.
Tiết kiệm năng lượng
• Tiết kiệm năng lượng
Cho phụ kiện hiện đại, phong cách
• Tạo phong cách và sự tươi sáng cho nhà bạn với thiết kế thanh mảnh
Mang lại ánh sáng rực rỡ
• Trải nghiệm rực rỡ và ấn tượng với độ sáng cao
Hiệu suất cao với mức quang thông cao
• Công suất chiếu sáng ban đầu cao

927925986558

Những nét chính
Tiết kiệm năng lượng
Đèn essential thanh mảnh
Mang đến giải pháp chiếu sáng thẩm mỹ
tối giản với độ tin cậy cao

Tăng ánh sáng rực rỡ
Đèn huỳnh quang hiệu suất cao kết hợp
với công nghệ BrightBoost mang lại khả
năng kết xuất màu tốt và tăng thêm độ
sáng

Công suất chiếu sáng ban đầu cao
Công suất chiếu sáng cao cho chất
lượng ánh sáng tốt hơn với độ sáng cao
hơn và tạo vẻ rực rỡ cho ngôi nhà bạn.

Các thông số
Đặc điểm
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
• Ổ cắm: G5
Tuổi thọ
• Tuổi thọ danh định: 15.000 h
Đặc điểm chiếu sáng
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
• Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng
ban ngày mát mẻ
Mức tiêu thụ điện
• Công suất: 14 W

Ngày phát hành:
2022-01-20
Phiên bản: 0.549

Thông số kỹ thuật
• Công suất chiếu sáng: 1.160 lm
• Hình dạng: Đèn huỳnh quang tuýp
thẳng
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm: 8711500570352
• Trọng lượng thực: 47,500 g
• Tổng trọng lượng: 52,500 g
• Chiều cao: 1,700 cm
• Chiều dài: 56,300 cm
• Chiều rộng: 1,700 cm
• Mã số chất liệu (12NC): 927925986558
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