
Dimbar Linear LED-
ljuskälla med en 300°-
stråle
Den här innovativa Linear LED-ljuskällan är den perfekta

ersättningen för halogenlampor med R7S, och den är mycket mer

energieffektiv.

Ljus av hög kvalitet

• Kallt, uppiggande ljus

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

• Liknar halogenlysrör i storlek och form

Välj en hållbar lösning

• Lysrör med lång livslängd – varar upp till 15 år

• Bättre för både plånboken och planeten

Spot (dimbar)

LED

17,5 W-150 W

R7s

White

Dimning
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Funktioner
3500 K [LED-lampor]

Ljuskälla med färgtemperatur på 3 500
K som ger kallt, uppiggande ljus och en
inbjudande atmosfär – perfekt när du
bjuder hem vänner eller kopplar av
med en bra bok.

Ersätter halogenlysrör

Modern och energibesparande LED-
lysrör med vacker design och
välbekanta mått – det perfekta,
hållbara alternativet till den
traditionella halogenrörlampan.

Specificerad genomsnittlig livslängd
på 15 000 timmar

Med en livslängd på upp till
15 000 timmar slipper du krånglet med
att byta rör ofta och får en perfekt
belysningslösning i mer än 15 år.

Upp till 90 % energibesparing
Med LED-teknologi sparar du upp till
90 % energi jämfört med en
standardglödlampa. På så vis betalar
lampan sig själv och sparar pengar åt
dig år efter år. Den bidrar också till att
skydda miljön.

Specifikationer
Egenskaper

• Avsedd användning: Inomhus

• Lampans form: Icke riktad reflektor

• Sockel: R7S

• Teknologi: LED

Storlek

• Höjd: 11,8 cm

• Vikt: 0,16 kg

• Bredd: 4,2 cm

Hållbarhet

• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15
en

• Bibehållet ljusflöde: 70%

• Nominell livslängd: 15 000 h

• Antal tändcykler: 50 000
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Ljusegenskaper

• Färgkonsekvens: 6SDCM

• Färgåtergivningsindex: 80

• Färgtemperatur: 3000 K

• Ljusfärgskategori: White

• Nominellt ljusflöde: 2460 lm

• Tändtid: <0.5 s

• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds
direkt

• Färgkod: 830 | CCT of 3000K

Övrigt

• EyeComfort: Nej

Övriga egenskaper

• Ström: 90 mA

• Effektivitet: 140 lm/W

Förpackningsinformation

• EAN: 8718699774011

• EOC: 871869977401100

• Produkttitel: LED 150W R7S 118mm
WH D SRT4

Strömförbrukning

• Effektfaktor: 0.9

• Spänning: 220-240 V

• Wattstyrka: 17,5 W

• Wattmotsvarighet: 150 W

• Energieffektivitetsetikett (EEL): D

Produktens mått och vikt

• Längd: 11,8 cm

Märkvärden

• Specificerad livslängd: 15 000 h

• Specificerat ljusflöde: 2460 lm

• Specificerad effekt: 17.5 W

Tekniska specifikationer

• Frekvens: 50-60 Hz

Ljuskällan

• Färgkonsekvens: 6

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718699774011

• Nettovikt: 0,142 kg

• Bruttovikt: 0,166 kg

• Höjd: 14,600 cm

• Längd: 3,000 cm

• Bredd: 6,300 cm

• Materialnummer (12NC):
929002016603
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