Lighting

A original!
MASTER PL-S 4 Pinos
MASTER PL-S é uma eficiente lâmpada fluorescente compacta de baixa wattagem,
normalmente usada em aplicações decorativas e de sinalização. A tecnologia de
ponte original inventada pela Philips garante o excelente desempenho da aplicação,
proporcionando mais luz e eficiência que a tecnologia de curvatura. A versão de
quatro pinos foi projetada para uso com reator eletrônico e é fornecida com uma
base de lâmpada de encaixe rápido.

Benefícios
• Excelente desempenho em termos de luz em operações breves ou longas por
acendimento.
• Várias opções de cor de luz.
• Boa reprodução de cor (IRC <gt/> 80).
• Dimerização possível até 10%.

Características
• Base de quatro pinos.
• Tecnologia trifósforo fluorescente.
• Baixo nível de depreciação da luz ao longo da vida útil da lâmpada.

Aplicação
• Projetada para uso em hotéis, restaurantes, cinemas e casas.
• Perfeita para uso na iluminação de painéis de sinalização, corredores, segurança e
orientação.

Avisos e Segurança
• Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and
operating position as well as applied HF control gear
• Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do
not use a vacuum cleaner.
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Dados sujeitos a alteração

MASTER PL-S 4 Pinos

Versions

Desenho dimensional
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MASTER PL-S 11W/840/4P
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