Lighting

Laagste totale
bedrijfskosten!
MASTER PL-C Xtra 2 Pin
Dit is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in
downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen.
MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij
hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard
MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De
oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale
prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement
mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om
te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een
lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Voordelen
• Minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van
individuele naar groepsvervanging
• Optimale lichtprestaties bij een lange werking per inschakeling
• Keuze uit meerdere lichtkleuren
• Goede kleurweergave (CRI >80)

Kenmerken
• 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator
bevat
• Trifosfor-fluorescentietechnologie
• Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
• Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
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MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Toepassing
• Ontworpen voor algemene of ondersteunende verlichting in professionele
omgevingen
• Inbouw- of opbouwdownlights, wandarmaturen, tafel- en pendellampen
• Geschikt voor gebruik in toepassingen waar de onderhoudskosten hoog zijn (hoge
plafonds, moeilijk bereikbaar), zoals warenhuizen, supermarkten, magazijnen,
productiehallen en openbare ruimten

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA’s
• De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de
omgevingstemperatuur en de brandstand
• Dimmen is niet mogelijk
• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar 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
afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets
D

D1

Product

D (max) D1 (max) A (max)

MASTER PL-C Xtra 26W/

27,1 mm 27,1 mm

B (max)

C (max)

130,7 mm 149,0 mm 171,4 mm

C

B

A

840/2P 1CT/5X10BOX

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2022, juni 14 - Wijziging van gegevens voorbehouden

