Đèn huỳnh quang
tuýp thẳng
Đèn TL-D Super 80
18 W
G13
Ánh sáng ban ngày mát mẻ
927980286536

Trải nghiệm rực rỡ và ấn
tượng với độ sáng cao
Philips Color 80 cho độ sáng cao hơn và môi trường tốt hơn. Chúng
phù hợp với các ứng dụng cần chất lượng ánh sáng để có được trải
nghiệm rực rỡ và ấn tượng hơn.
Tiết kiệm năng lượng
• Tiết kiệm năng lượng
Mang lại ánh sáng rực rỡ
• Trải nghiệm rực rỡ và ấn tượng với độ sáng cao

927980286536

Những nét chính
Tiết kiệm năng lượng
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

Các thông số
Đặc điểm
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
• Ổ cắm: GU10
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: 18 W

Ngày phát hành:
2021-02-27
Phiên bản: 0.469

Thông số kỹ thuật
• Công suất chiếu sáng: 1.275 lm
• Hình dạng: Đèn huỳnh quang tuýp
thẳng
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm: 8711500285621
• Trọng lượng thực: 0,070 kg
• Tổng trọng lượng: 0,093 kg
• Chiều cao: 2,700 cm
• Chiều dài: 60,600 cm
• Chiều rộng: 2,700 cm
• Mã số chất liệu (12NC): 927980286536
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