
Gemakkelijke upgrade
voor conventionele
PLC-armaturen
Met LED PLC-lampen kunt u veel energie besparen op lange

termijn door oude TL-buizen te vervangen door moderne,

efficiënte LED-technologie. Ideaal voor algemene circulatieruimten

(gangen, trappen, hallen).

Hoogwaardig licht

• Leer meer over licht

• Koelwit licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

• Onmiddellijk licht na het inschakelen

Kies voor een duurzame oplossing

• Geen UV of infrarood

• Beter voor uw portemonnee en de planeet

• TL's met lange levensduur - gaan tot 30 jaar mee

Buislamp

LED

6,5 W (18 W)

G24D-2

White

Niet-dimbaar
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Kenmerken
Leer meer over licht

Kleurtemperatuur: licht kan
verschillende kleurtemperaturen
hebben, die worden aangeduid in
kelvin (K). Lampen met een lage
kelvinwaarde produceren een warm,
rustgevender licht, terwijl lampen met
een hogere kelvinwaarde juist een
koel, vitaliserend licht produceren. CRI:
de kleurweergave-index (color
rendering index – CRI) wordt gebruikt
om het effect van een lichtbron op de
kleurwaarneming te beschrijven.
Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van
100. De CRI van Philips LED-lampen is
altijd hoger dan 80, wat verzekert dat
kleuren levensecht en natuurlijk
worden weergegeven.

Koelwit licht

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur
van 4000 K en geeft extra koel, fris en
helder licht.

Onmiddellijk aan

Wachten hoeft niet: Philips LED-
lampen branden direct na inschakeling
op volle sterkte. Eén druk op de
lichtknop en uw kamer is volledig
verlicht, zonder opstarttijd.

Geen UV of IR

Het licht heeft geen infrarode
component en straalt dus geen warmte
uit. Ook is er geen ultraviolette
component in dit licht. Deze twee
eigenschappen betekenen dat
weefsels en andere voorwerpen niet
verbleken onder dit licht.

Energiebesparing tot wel 80%

LED-technologie bespaar tot 80%
energie in vergelijking met je standaard
lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf
terug en bespaar je jaar na jaar weer
geld. Bovendien helpt hij het milieu te
beschermen.

Gemiddelde levensduur is 30.000 uur

Met een levensduur van 30.000 uur
hebt u minder gedoe, omdat de buizen
minder vaak hoeven te worden
vervangen, en geniet u meer dan 30
jaar van een ideale
verlichtingsoplossing.
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Specificaties
Kenmerken

• Vorm: Buislamp

• Dimbaar: Nee

• Lampvorm: Buis, enkel einde

• Fittinghouder: G24d-2

Lampafmeting

• Hoogte: 14,76 cm

• Breedte: 3,34 cm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 30 jaar

• Lumenbehoudfactor: 0.7

• Nominale levensduur: 30.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

• Kleurweergave-index (CRI): 83

• Kleurtemperatuur: 4000 K

• Lichtkleurcategorie: Koelwit

• Nominale lichtstroom: 700 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 25-35 mA

• Rendement: 100 lm/W

Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.9

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 6,5 W

• Vermogensequivalent: 18 W

• Energie-efficiëntielabel (EEL): A+

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 14,76 cm

Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: 120 graden

• Nominale levensduur: 30.000 hr

• Nominale lichtstroom: 700 lm

• Nominaal vermogen: 6.5 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696733738

• Nettogewicht: 0,077 kg

• Brutogewicht: 0,102 kg

• Hoogte: 18,300 cm

• Lengte: 4,100 cm

• Breedte: 4,100 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929001201501

8718696733738

Publicatiedatum:
2021-04-01
Versie: 0.634

© 2021 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


