
MASTER LEDtube EM/
Mains T8
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een

traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met

electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect

uniforme visuele verschijning die niet te onderscheiden is van een traditionele

fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die

hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen

maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden

uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De

effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem. o.a. het

gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid
• LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald

door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens

Algemene informatie

EU RoHS-conform Ja

Lighting Technology LED

Brand Philips

 

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode - [Not Specified]

Kleuraanduiding - [Niet gespecificeerd]

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) -

Kleurconsistentie -

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Line Frequency - Hz

Ingangsfrequentie - Hz

Spanning (nom.) 100-277 V

 

Goedkeuring en toepassing

Energiebesparend product Ja

Goedkeuringsmerktekens RoHS-conform CE-markering
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Energieverbruik kWh/1.000 uur - kWh

 

Productgegevens

Full EOC 871951448537200

Productnaam voor bestelling MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Bestelcode 48537200

Lokale code 48537200

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 40

Materiaalnummer (12NC) 929003481702

Nettogewicht 0,004 kg

Volledige productnaam MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

EAN/UPC - Case 8719514485396
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