
Purificação Amalgama
TUV 200W XPT SE UNP/20

O sistema Philips TUV Amalgam XPT consiste num controlador electrónico que

acciona uma lâmpada TUV Amalgam XPT, montada numa manga. As especificações

eléctricas são adaptadas à lâmpada, assegurando um desempenho optimizado do

sistema Philips TUV Amalgam XPT. Graças à extensa bateria de testes efectuada

antes do lançamento de um sistema de lâmpadas, podemos assegurar máxima

fiabilidade e uma longa vida útil.

Avisos e Segurança
• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar,

ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico

fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho-Base G10.2Q [G10.2q]

Posição de funcionamento UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]

Brand Philips

 

Dados elétricos e de funcionamento

Consumo de energia 200 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 2,1 A

 

Dados do produto

Full EOC 872790080123100

Nome de produto da encomenda TUV 200W XPT SE UNP/20

Código de encomenda 80123100

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 20

Número de material (12NC) 928106905112

Peso líquido 0,224 kg

Nome do produto completo TUV 200W XPT SE UNP/20

EAN/UPC – Caixa 8727900801231
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Desenho dimensional

Product D O C (max)

TUV 200W XPT SE UNP/20 19 mm 1.040 mm 1.147 mm
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Spectral Power Distribution Colour - TUV 200W XPT SE UNP/20

Vida útil

Lumen Maintenance Diagram - TUV 200W XPT SE UNP/20

Purificação Amalgama

2Datasheet, 2023, Abril 14 Dados sujeitos a alteração



Purificação Amalgama

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia

relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação

com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial

e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o

Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração


