Lighting

Bare en lyskilde, du
kan installere og så
glemme alt om
Economy stick
Ikke-afskærmet energibesparende lyskilde med lang levetid. Et produkt med høj
Philips-kvalitet til lav pris

Fordele
• Bedste energibesparende lyskilde til prisen
• Spar penge med lang levetid og høj energieffektivitet i forhold til glødepærer
• Flimmerfri start og hurtig opvarmningstid

Funktioner
• Energieffektivt, langtidslevende alternativ til glødepærer
• Hurtig opvarmningstid
• Anbefalet omgivelsestemperaturområde for at sikre et næsten konstant
lysudbytte (>90 %): mellem 0 og 50 °C

Anvendelsesområder
• Beregnet til udskiftning med glødepærer i forbrugersammenhænge, hvor lyskilden
ikke er umiddelbart synlig. Særligt velegnet til indendørs anvendelse i funktionelle
områder.
• Ikke egnet til brug sammen med lysdæmpere eller elektroniske forkoblinger

Advarsler og sikkerhed
• Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan være sundhedsskadeligt. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet
udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den
på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
• Kompakte lysstofrør skal bortskaffes som særlig affald på din lokale renovationsstation. LightingEurope har etableret en
infrastruktur til genanvendelse af kviksølv, andre metaller, glas og lignende.
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Economy stick

Versions

14.0 W

Målskitse
Product

D (max) C (max) F (max)

Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6

21,7 mm

155 mm

40,4 mm
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