
PHILIPS
Speciale uitvoering
Gloeilamp voor
apparaten

15 W
E14
Koelkast
Dimbaar

8711500038517

Lamp voor toepassing in
speciale apparatuur
Philips koelkastlampen kunnen gebruikt worden in koelkasten, vriezers en

soortgelijke apparaten die blootstaan aan lage temperaturen. Vervang de

lampen in jouw apparatuur eenvoudig door Philips koelkastlampen voor

een lange levensduur.

Speciale verlichting

• Voor specifieke apparaten

• Voor gebruik in koelkasten



Kenmerken
Voor specifieke apparaten Deze toepassingsgerichte gloeilampen

zijn bedoeld voor gebruik in bepaalde
apparaten. Philips lampen voor
algemene woningverlichting zijn
beschikbaar als halogeenlamp,
spaarlamp en LED-lamp.

Voor gebruik in koelkasten

Deze apparatenlamp van Philips is
speciaal ontworpen voor langdurig
gebruik in koelkasten.

Specificaties
Lampkenmerken

• Vorm: Apparaten

• Dimbaar: Ja

• Fittinghouder: E14

Lampafmeting

• Hoogte: 57 mm

• Breedte: 25 mm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 1 per

• Nominale levensduur: 1.000 hr

Lichtkenmerken

• Toepassing: Speciale toepassing

• Bundelhoek: not applicable graden

Opgenomen vermogen

• Spanning: 230-240 V

• Vermogen: 15 W

• Energie-efficiëntielabel: E

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8711500038517

• Nettogewicht: 12,500 g

• Brutogewicht: 15,000 g

• Hoogte: 5,900 cm

• Lengte: 2,500 cm

• Breedte: 2,500 cm

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8711500038517

• Materiaalnummer (12NC):
924197744440

• EAN/UPC - Case: 8711500250827

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
15,000 g

• Nettogewicht: 12,500 g

• SAP hoogte (per stuk): 5,900 cm

• SAP lengte (per stuk): 2,500 cm

• SAP breedte (per stuk): 2,500 cm

8711500038517

Publicatiedatum:
2020-02-25
Versie: 0.537

© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen
uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of
volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze
informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet
bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of
overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en
het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van
Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


