
MASTER vela LED
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o

formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa

em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles

reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o

ambiente pretendido.Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou

luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a

todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a

experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto

estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas

lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design

exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma

elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção.As lâmpadas de

vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente

de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED

modernas

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho E14 [ E14]

Em conformidade com RoHS da UE Sim

Vida útil nominal (Nom.) 25000 h

Ciclo de comutação 50000X

Tipo técnico 4-25W

 

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor 822-827 [ branco quente regulável]

Fluxo luminoso (Nom.) 250 lm

Designação da cor Warm White (WW)

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) - K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 65 lm/W

Consistência da cor <6

Índice de restituição cromática (Nom.) 80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) 70 %

 

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 25 mA

Potência equivalente 25 W

Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0.5 s
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Fator de potência (Nom.) 0.7

Tensão (Nom.) 220-240 V

 

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom) 85 °C

 

Controles e regulação

Regulável true

 

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada Transparente

Forma da lâmpada BA38

 

Aprovação e aplicação

Adequado para a iluminação de acentuação Não

Consumo de energia kWh/1000 h 4 kWh

 

Dados do produto

Código do produto completo 871869645376600

Nome de produto da encomenda MASTER LEDcandle DT 4-25W E14

BA38 CL

EAN/UPC – Produto 8718696453766

Código de encomenda 45376600

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

Material SAP 929001139902

Peso líquido SAP (Peça) 0,063 kg

Desenho dimensional

CandleBA38 220-240V 3.5W-25W 2700K E14DT

Product D C

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL 38 mm 129 mm

Dados fotométricos

MASTER vela LED
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