Lighting

Lägsta totala
driftkostnaderna!
MASTER PL-C Xtra 2 stift
Detta är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad
allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. MASTER PL-C Xtra
ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare livslängden, som är mer än
dubbelt så lång som en MASTER PL-C-standardlampa, samt den mycket låga
frekvensen av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal
prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade
tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon
och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar
• Mindre bekymmer och lägre underhållskostnader samt enkel övergång från stycktill gruppbyte
• Ger optimala ljusprestanda vid långa driftcykler (lång tid mellan tändning/
släckning)
• Flera ljusfärger kan väljas
• Bra färgåtergivning (CRI >80)

Funktioner
• 2-stiftsbas med armaturhus som omfattar den särskilda direkttändaren
• Lysrör med trifosforteknik
• Extra lång livslängd och färre tidiga bortfall
• Låg ljusnedgång under lampans livslängd

Användning
• Utformad för allmän- eller tilläggsbelysning på arbetsplatser
• Infällda eller utanpåliggande downlights, väggenheter, bordslampor och
pendelarmaturer
• Perfekta på platser med höga underhållskostnader (hög takhöjd, svåråtkomligt):
varuhus, stormarknader, lagerlokaler, tillverkningshallar och offentliga miljöer
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MASTER PL-C Xtra 2 stift

Varning och Säkerhet
• Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
• Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och
driftposition
• Dimring är inte möjlig
• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i
30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste
återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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