
Design subțire pentru o
locuință luminoasă și
elegantă
Alegeți tuburile T5 de la Philips pentru un design subțire care poate

fi utilizat în diferite aplicații, pentru a crea o atmosferă elegantă

pentru locuință. Tehnologia Super 80 Color asigură acestora o

calitate superioară a luminii, care îmbunătățește orice decor.

Economisește energie

• Economisește energie

Pentru instalații moderne și elegante

• Pentru o locuință luminoasă și elegantă cu design subțire

Vă oferă lumină strălucitoare

• Experiență vibrantă cu luminozitate suplimentară

Randament sporit cu flux luminos ridicat

• Flux luminos inițial ridicat

Circular fluorescent

Master T5

22 W

Alb rece

927965084013



Repere
Economisește energie
Esențial subțire
Oferă utilizatorilor casnici o soluție de
iluminat estetică miniaturizată cu
fiabilitate ridicată

Strălucire amplificată
Iluminat fluorescent foarte eficient
combinat cu tehnologia BrightBoost
pentru o redare bună a culorilor și
luminozitate suplimentară

Flux luminos inițial ridicat
Fluxul luminos ridicat asigură o calitate
mai bună a luminii, cu luminozitate
sporită, și permite aplicației casnice să
fie mai vibrante.

Specificaţii
Caracteristici

• Intensitate luminoasă reglabilă: Da

• Soclu: 2GX13

Rezistență

• Durată de viață nominală: 12.000 ore

Caracteristicile fotometrice

• Indice de redare a culorilor (IRC): 85

• Categorie culoare lumină: Alb rece

Consum de energie

• Putere: 22 W

Specificații tehnice

• Flux luminos: 1.800 lm

• Formă: Circular fluorescent

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8711500642219

• Greutate netă: 80,000 g

• Greutate brută: 107,300 g

• Înălțime: 2,500 cm

• Lungime: 25,500 cm

• Lățime: 24,000 cm

• Număr material (12NC):
927965084013
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