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Conventionele lampen en buizen » Spaarlampen (CFL-I) » Spaarlamp stick » GENIE

GENIE

Functionele energiebesparende lamp, met licht van hoge

kwaliteit en compact vormgeving. Deze lamp is klein genoeg

om netjes overal te passen waar u extra helder licht nodig

hebt in huis. Deze lamp maakt gemakkelijke vervanging

mogelijk van de meeste gloeilampen overal in huis.

•   Compacte energiebesparende lamp die netjes overal

past waar extra verlichting nodig is.

•   Bespaar geld en tijd met een laag energie verbruik in

vergelijking met gloeilampen

•   Snelle start van de verlichting en knippervrij.

•   Energie besparend alternatief met een lange

levensduur voor gloeilampen.

•   Snel startende verlichting

•   Aanbevolen omgevings temperatuur van 0 tot +50° C

voor een constante lichtuitstoot.

•   Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het breken van een

lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een

lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30

minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met

handschoenen. Doe de scherven in een gesloten plastic

zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking

voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

•   Compacte �uorescentielampen moeten behandeld

worden als speciaal afval, u dient ze naar de plaatselijke

afvalverwerking brengen voor recycling. De Europese

verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet

waarin kwik, andere metalen, glas enz. kunnen worden

gerecycled.

 

 
Product

GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6

 

GENIE 11W WW E14 220-

240V 1PF/6
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Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

80115910 GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6 6 9,25€

80116610 GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6 6 9,25€
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Energy saver twister shape » Tornado T2

Tornado T2

Energiebesparende lamp met hoge prestaties. Deze lamp is

de beste combinatie van hoog energierendement en extra

compact formaat. Een extra voordeel is zijn erg lange

levensduur.

•   Goede prestaties in een klein formaat

•   Bespaart tot 85% energie en bespaart geld

•   Gaat erg lang mee.

•   Lange levensduur

•   Groot aantal schakelcycli

•   Lage kwikinhoud

•   Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een

lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp

breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en

ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan.

Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de

plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik

geen stofzuiger.

•   Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als

bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke

afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De

Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur

opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas

enz.
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Product D (max) C (max) F (max)

Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6 61,5 118,5 50,5

 

 

 
Product D (max) C (max) F (max)

Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6 47,5 94,0 40,5

 

 
Product D (max) C (max) F (max)

Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6 47,5 86,5 40,5

 

 

 
Product D (max) C (max) F (max)

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6 47,5 96,5 40,5

 

 
Product D (max) C (max) F (max)

Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6 56,5 116,0 47

 

 

 
Product D (max) C (max) F (max)

TORNADO T2 15,0W/827 E27 * 51,5 107,5 42,5

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

11708700 Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6 6 12,70€

11698100 Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6 6 12,70€

92578400 Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6 6 13,55€

40517900 Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6 6 13,55€

11716200 Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6 6 12,70€

92594400 Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6 6 13,55€
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het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen

rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de

juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de
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een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en

het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding

is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan

andere rechthebbenden
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