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Conventionele lampen en buizen » Halogeen lampen » Hoogvolt (MV) halogeen » Halogen Clickline G9

Halogen Clickline G9

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-

blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik

mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft

helderwit licht over een lange levensduur.

•   Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te

scheppen

•   Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan

verschillende helderheidseisen

•   Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

•   Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende

kleurweergave-index (Ra=100)

•   Netspanningslamp, geen transformator nodig

•   Compact formaat, past gemakkelijk in de armatuur

•   Universele brandstand

•   Start onmiddellijk

 

 
Product D (max) L C (max)

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT 13 21,7 45

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT 13 21,7 45

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

86398700 Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT 100 15,55€
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Conventionele lampen en buizen » Halogeen lampen » Hoogvolt (MV) halogeen » Plusline Large (tweekneeps)

Plusline Large (tweekneeps)

PlusLine Large schijnwerper levert maximale lichtopbrengst

voor het verlichten van grote ruimten zoals buitenomgeving,

gebouwen en winkels.

•   Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te

scheppen

•   Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan

verschillende helderheidseisen

•   Lage vervangingskosten dankzij lange levensduur

•   Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende

kleurweergave-index (CRI = 100)

•   Levensduur: 2000 uur

 

 
Product D (max) B (max) B B (min) C (max)

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10 11 252,3 250,7 249,1 254,1

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

49435101 Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10 10 41,60€
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