Lighting

Spiraalvormige
compacte
spaarlampen
Tornado T3
Energiebesparende lamp in de beroemde spiraalvorm. De spiraalvorm maakt deze
lamp zeer decoratief en aantrekkelijk, speciaal voor moderne interieurs.

Voordelen
• Hoog energierendement
• Zeer compact formaat
• Brede reeks die gemakkelijke vervanging mogelijk maakt van de meeste
gloeilampen

Kenmerken
• Lange levensduur
• Snelle start
• Lage kwikinhoud

Toepassing
• Decoratief uiterlijk.
• Lampen geschikt voor woningen en professionele toepassingen.
• Gesloten armaturen zijn vereist voor buitentoepassingen.
• Niet geschikt voor gebruik met dimmers en controllers

Waarschuwingen en veiligheid
• 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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Tornado T3

Versions

32W T3 E27

Maatschets
Product

C (max)

D (max)

F (max)

Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6

152,5 mm

74 mm

61 mm
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