
MASTER LEDcandle
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

A megszokott izzólámpákat idéző, ragyogó fényhatást
nyújtó MASTER LEDcandle gyertyák a vendéglátóiparban
és otthoni környezetben egyaránt ideálisak általános és
dekorációs világításra. A szabályozható fényerejű MASTER
LEDcandle modellek tovább fokozzák a hatékonyságot,
miközben hozzájárulnak a kívánt légkör megteremtéséhez.A
csillárokba, fali vagy modern lámpatestekbe szánt, átlátszó
vagy opál fényforrások minden E14 vagy B15 foglalattal
rendelkező lámpatesthez illeszkednek. A csillárgyártók
visszajelzései alapján tervezett, a csillárok és más
lámpatestek esztétikai kvalitásait kiemelő termék felkapcsolt
és lekapcsolt állapotban egyaránt szemet gyönyörködtető,
köszönhetően klasszikus, karcsú formájának és egyedi,
szembetűnő lencséjének. Gyönyörű csillogó meleg fényt
adnak, emellett hatalmas energiamegtakarítást is
biztosítanak, és minimális a karbantartási költségük.A láng
alakú gyertyaizzók klasszikus, karcsú formája egyedi,
szembetűnő lencsével párosul, amely tökéletesen kiegészíti
a modern LED gyertyákat.

Termék adatok

• Általános információ
Fejelés E14 [ E14]
Fényforrás búra
forma

BA38

Névleges élettartam
(névleges)

25000 h

Műszaki típus 6-40W

• Technikai adatok
Fényáram (névleges) 470 lm
Fényáram (névleges)
(névleges)

470 lm

Színmegjelölés meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmér-
séklet (névleges)

2200-2700 K

Fényhasznosítás
(névleges) (névleges)

75 lm/W

Színkonzisztencia <6
Színvisszaadási index
(névleges)

80

Fényerő-megmaradás
(LLMF) a névleges

70 %

élettartam végén
(névleges)

• Működtetés és elektronika
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Teljesít-
mény (névleges)
(névleges)

6.0 W

Fényforrás árama
(névleges)

35 mA

Teljesítmény-egyen-
érték

40 W

Indulási idő
(maximum)

0.5 s

Teljesítménytényező
(névleges)

0.7

Feszültség (névleges) 220-240 V



• Hőmérséklet
A foglalat hőmérsék-
lete, maximum
(névleges)

95 °C

• Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható
fényerő

igen

• Mechanika és tokozás
Fényforrás formája Átlátszó (CL)

• Tanúsítvány és alkalmazási területek
Megfelel kiemelő
jellegű világításhoz

No

Energiatakarékossági
címke (EEL)

A+

Energy Consumption
kWh/1000 h

6 kWh

• Termékadatok
Teljes termékkód 871869645354400
A termék megrende-
lési neve

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14
BA38 CL

EAN/UPC - termék 8718696453544
Rendelési kód 45354400
Számláló – csomag
dobozonként

1

Számláló – csomag
dobozonként

10

Anyagszám (12NC) 929001140502
Nettó tömeg (darab) 0.063 kg

Méretezett rajza

C

D

E14 BA38, BA39

LED DT 6-40W E14 2200-2700K BA38 CL
Product D C

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL 38 mm 129 mm
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