
MASTER LEDbulb
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LED-lyskilde giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm

atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og

restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger, og gør

den til et rigtig godt alternativ til glødelampen. Lyskilden er særligt velegnet til

fællesarelaer, som f.eks. lobbier, korridorer, trappegange, hvor lyset altid er tændt.

Kompatibel med eksisterende armaturer med en E27-holder og designet for

eftermontering af glødelamper.

Advarsler og sikkerhed
• Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur

• Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm

frit luftrum)

• Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel E27 [ E27]

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Nominel levetid (nom.) 25000 h

Interval mellem tænd/sluk 50000X

Teknisk type 8.5-60W

 

Lysteknisk

Farvekode 822-827 [ justerbar varm hvid]

Lysstrøm (nom.) 806 lm

Farvebetegnelse Varm hvid (WW)

Korreleret farvetemperatur (nom.) - K

Lyseffekt (nominel) (nom.) 94 lm/W

Farveensartethed <6

Farvegengivelsesindeks (nom.) 80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

 

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 8,5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 45 mA

Wattforbrugsækvivalent 60 W

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) 0.5 s

Effektfaktor (nom.) 0.7

Spænding (nom.) 220-240 V
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Temperatur

T-kappe, maks. (nom.) 110 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Klar

Lyskildeform A60 [ A 60mm]

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt Yes

Velegnet til effektbelysning No

Energiforbrug kWh/1000 t. 9 kWh

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869648132500

Ordreproduktnavn MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27

A60 CL

EAN/UPC – produkt 8718696481325

Ordrekode 48132500

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

10

SAP-materiale 929001150932

Nettovægt (stykke) 0,076 kg

Målskitse

C

D

LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product D C

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL 60 mm 110 mm

Fotometriske data

MASTER LEDbulb

2Datasheet, 2021, august 25 registrerede til at ændre



MASTER LEDbulb

© 2021 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar

for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for

eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er

ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er

registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, august 25 - registrerede til at ændre


