
Pære til brug i apparater
og særlige formål
Philips' ovnpærer kan anvendes i ovne, rotisseriovne og lignende

steder under høj driftstemperatur. Fås til specifikke ovnarmaturer,

der er monteret i forskellige positioner såsom ovenlys, sidelys og

baggrundslys.

Belysning til særlige formål

• Til særlige anvendelser

• Til brug i ovne

Glødepære til
anvendelse i apparater

Specialitet

15 W

E14

Ovn

Dæmpbar

8711500036599



Vigtigste nyheder
Til særlige anvendelser

Glødelyspærer fra Philips til særlige
formål er beregnet til helt bestemte

anvendelser. Lyspærer til almindelig
belysning i hjemmet kan fås i halogen-
og LED serien samt den
energibesparende serie fra Philips.

Til brug i ovne

Denne Philips pære til brug i apparater
er specialdesignet til brug i ovne og
tåler høj varme op til 300 grader
celcius.

Specifikationer
Egenskaber

• Form: Apparat

• Dæmpbar: Ja

• Fatning: E14

Mål for pære

• Højde: 49 mm

• Bredde: 22 mm

Holdbarhed

• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
1 år

• Normeret levetid: 1.000 t

Lysegenskaber

• Anvendelsesområde: Særlig
anvendelse

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 100

• Farvetemperatur: 2700 K

• Nominel lysstrøm: 85 lm

Strømforbrug

• Spænding: 230-240 V

• Wattforbrug: 15,4 W

• Energimærke (EEL): G

Tekniske specifikationer

• Kromaticitetskoordinat Y: 0,411

• Kromaticitetskoordinat X: 0,46

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8711500036599

• Nettovægt: 10,500 g

• Bruttovægt: 13,000 g

• Højde: 5,900 cm

• Længde: 2,500 cm

• Bredde: 2,500 cm

• Materiale nummer (12NC):
924196244440

8711500036599
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