
Lyspære til spesielle
formål
Ovnspærer fra Philips kan brukes i ovner, rotisserier og lignende

steder som er utsatt for høye driftstemperaturer. Tilgjengelig for

spesifikke ovnsbelysning montert i forskjellige stillinger slik som

downlighter, sidelys og bakgrunnsbelysning.

Belysning til spesielle formål

• Til bestemte bruksområder

• For bruk i ovner

Glødepære til spesielle
bruksområder

Spesialfelt

15 W

E14

Ovn

Kan dimmes

8711500036599



Høydepunkter
Til bestemte bruksområder

Philips' glødepærer til spesielle
bruksområder er ment for å brukes

innenfor bestemte områder. Lyspærer
for generell hjemmebelysning er
tilgjengelige i halogen-,
energibesparings-, og LED-seriene til
Philips.

For bruk i ovner

Denne apparatpæren fra Philips er
spesifikt designet for å brukes i ovner,
og kan motstå varmer opp til 300
grader Celcius.

Spesifikasjoner
Egenskaper

• Form: Apparat

• Kan dimmes: Ja

• Sokkel: E14

Lyskildens mål

• Høyde: 49 mm

• Bredde: 22 mm

Holdbarhet

• Gjennomsnittlig levetid (ved
2,7 timer/dag): 1 et

• Nominell levetid: 1 000 time(r)

Lysegenskaper

• Bruksområde: Spesielle bruksområder

• Fargegjengivelse (CRI): 100

• Fargetemperatur: 2700 K

• Opprinnelig lysytelse: 85 lm

Strømforbruk

• Spenning: 230-240 V

• Wattstyrke: 15,4 W

• Energieffektivitetsmerke (EEL): G

Tekniske spesifikasjoner

• Kromatisk koordinat Y: 0,411

• Kromatisk koordinat X: 0,46

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8711500036599

• Nettovekt: 10,500 g

• Bruttovekt: 13,000 g

• Høyde: 5,900 cm

• Lengde: 2,500 cm

• Bredde: 2,500 cm

• Materialnummer (12NC):
924196244440

8711500036599
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