
Master LEDkaars- en
kogellampen
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die

doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en

decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in

kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met

mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-

lampvoet. Mede door het het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de

esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen

brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit

licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet E14 [ E14]

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

Nominale levensduur (nom.) 25000 h

Schakelcyclus 50.000X

Technisch type 4-25W

 

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 822-827 [ Instelbaar warm wit]

Lichtstroom (nom.) 250 lm

Kleuraanduiding Warmwit (WW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) - K

Lichtrendement (gespec.) (nom.) 65 lm/W

Kleurconsistentie <6

Kleurweergave-index (nom.) 80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

 

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Lampstroom (nom.) 25 mA

Overeenkomstig vermogen 25 W

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) instant full light

Arbeidsfactor (nom.) 0.7

Spanning (nom.) 220-240 V

 

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.) 85 °C

 

Datasheet, 2021, augustus 14 Wijziging van gegevens voorbehouden

LightingLighting



Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

 

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking Helder

Lampvorm B38

 

Goedkeuring en Toepassing

Geschikt voor accentverlichting No

Energieverbruik kWh/1.000 uur 4 kWh

 

Productgegevens

Volledige productcode 871869645368100

Productnaam voor bestelling MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

EAN/UPC - Product 8718696453681

Bestelcode 45368100

Lokale code MLCDT25W827B38

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10

SAP-materiaal 929001139802

Nettogewicht SAP (per stuk) 0,063 kg

Maatschets

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Product D C

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL 38 mm 113 mm

Fotometrische gegevens
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