
Appliance 15W E14
230-240V T22 CL OV
1CT
Descriere familie produs
Lămpi tubulare vidate, cu balon de sticlă
transparentă (în formă de T)

Caracteristici
• Filament cu spirală dublă
• Fabricate cu lipituri rezistente la căldură, getter

(absorbitor de gaze) şi soclu cimentat

Avantaje
• Funcţionare sigură la temperaturile ridicate ale

cuptorului (până la 300°C) în condiţiile folosirii în
suporturile special destinate acestui tip de aplicaţii

Utilizare
• În cuptoare convenţionale şi electrice, rotiserii şi

alte locuri expuse temperaturilor ridicate
• Disponibile în corpuri de iluminat speciale pentru

cuptoare, în diferite poziţii, la partea superioară, din
lateral sau la partea posterioară

Date produs

Cod comanda 036599 50
Cod produs 871150003659950
loccod
Denumire produs Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Produs - Denumire comanda App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Tip impachetare 1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 10X10F
Pachete per box 100
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500036599
Cod de bare per pachet (EAN2) 8711500255174
Cod de bare per box (EAN3) 8711500257673
Cod logistic - 12NC 9241 962 44440
Cod ILCOS IBT/C-15-230/240-E14-22*
Masa neta per bucata 10.500 GR
Succesor
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Date produs

Soclu/Baza E14
Forma balonului T22 [T 22mm]
Finisaj înveliş Clar
Execuţie -
Poziţie de funcţionare any [Orice sau Universal (U)]
Aplicaţie Principală Cuptor
Durată medie de funcţionare 1000 hr
Clasificare Putere Lampă 15W
Tensiune 230-240V
Eticheta eficienţă energetică F
Flux luminos Lampă 90 Lm

App E14 T22 CL

Soclu/Baza E14 Poziţie de funcţionare any
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App E14 T22

C D

Denumire produs Max Nom

Appliance 15W E14
230-240V T22 CL

OV 1CT
49 22
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