
Master LED lámpák
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

A MASTER LEDbulb A60 7W lámpák szabályozható
fényerővel rendelkeznek a kellemes, alkalomhoz illő
hangulatú környezet kialakításához. Egyedi kialakításuknak
köszönhetően minden irányba meleg fényt sugároznak, így a
hagyományos izzólámpák valós alternatívái. A MASTER
LEDbulb A55 6W-os típus szintén szabályozható, lágy,
meleg fényt bocsát ki, rendkívül hosszú élettartam mellett.
A MASTER LEDbulb lámpák ideálisak általános világítási
célokra, elsősorban a vendéglátóiparban, azaz szállodákban,
éttermekben. Különösen javasoltak közlekedő területek,
például előterek, folyosók és lépcsőházak megvilágítására,
ahol folyamatos fényre van szükség.A MASTER LEDbulb
kompatibilis az E27 foglalattal rendelkező meglévő
lámpatestekkel, amelyekben a 25 és 40 W-os hagyományos
izzók kiváltására szolgál. Hatalmas energia-megtakarítást és
alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan
fényminőség mellett.A legmodernebb fényerő-
szabályozókkal használva további energia-megtakarítás
érhető el, így a befektetés akár egy éven belül is
megtérülhet.

Termék adatok

• Általános információ
Fejelés E27 [ E27]
Fényforrás búra
forma

A60 [ A 60mm]

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)

78.00 lm/W

Színkonzisztencia <6
Színvisszaadási index
(névleges)

80

Fényerő-megmaradás
(LLMF) a névleges
élettartam végén
(névleges)

70 %

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

6 W

Fényforrás árama
(névleges)

37 mA

Teljesítmény-egyen-
érték

40 W

Indulási idő
(maximum)

0.5 s

Felmelegedési idő a
60%-os fényerő
eléréséig (névleges)

instant full light



Teljesítménytényező
(névleges)

0.7

Feszültség (névleges) 220-240 V

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

85 °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 871869648128800
A termék megrende-
lési neve

MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60
CL

EAN/UPC - termék 8718696481288
Rendelési kód 48128800
Számláló – csomag
dobozonként

1

Számláló – csomag
dobozonként

10

Anyagszám (12NC) 929001150802
Nettó tömeg (darab) 0.076 kg

Figyelmeztetések és biztonság

• Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

• Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures
with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

• Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Méretezett rajza

C

D

5.5-40W, 6-40W, 6.5-40W E27 A60

LED DT 6-40W E27 A60 CL
Product D C

MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL 60 mm 110 mm
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Fotometriai adatok
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A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke
Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.
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