
CorePro LEDbulb
CorePro LEDbulb 10.5-75W 865 E27

Prin emiterea unui fascicul luminos cald, de accent,
asemănător luminii de halogen, LEDspots sunt alegerea
perfectă pentru lumina concentrată şi prezintă o
compatibilitate ridicată cu o gamă vastă de
transformatoare.LEDspots sunt compatibile cu majoritatea
corpurilor de iluminat existente cu soclu GU10 / MR16,
GU5.3 / E14 şi sunt proiectate ca înlocuitori pentru
echiparea ulterioară a corpurilor existente cu halogen sau
cu incandescenţă. LEDbulbs sunt compatibile cu corpurile
de iluminat existente cu soclu E27 şi sunt proiectate ca
înlocuitori pentru echiparea ulterioară a becurilor cu
incandescenţă. LEDcandle şi LEDluster sunt compatibile cu
corpurile de iluminat existente cu soclu E27/E14 și sunt
proiectate ca înlocuitor pentru echiparea ulterioară a
becurilor cu incandescență. LEDlamps asigură reduceri
impresionante ale consumului de energie şi minimizează
costurile de întreţinere.

Catalog de date

• General Information
Baza elementului de
fixare

E27 [ E27]

Durată de viaţă
nominală (nom.)

15000 h

Tip tehnic 10.5-75W

• Light Technical
Flux luminos (nom.) 1055 lm
Flux luminos
(nominal) (nom.)

1055 lm

Denumirea culorii Alb (WH)
Temperatură de
culoare corelată
(nom.)

6500 K

Randament luminos
(nominal) (nom.)

100.48 lm/W

Consistenţă culori 6 steps
Indice de redare a
culorii (nom.)

80

Llmf la sfârşitul
duratei de viaţă
nominale (nom.)

70 %

• Operating and Electrical
Frecvenţă de intrare 50-60 Hz
Power (Rated)
(Nom)

10.5 W

Curent lampă (nom.) 95 mA
Echivalent putere 75 W
Timp de pornire
(max.)

0.5 s

Timp de încălzire
până la lumină 60%
(nom.)

instant full light

Factor de putere
(nom.)

0.5

Voltage (Nom) 220-240 V

• Temperature
Cutie T maximum
(nom.)

90 °C

• Controls and Dimming
Cu reglarea
intensităţii luminoase

Nu



• Mechanical and Housing
Finisaj bec Mat (FR)

• Approval and Application
Adecvat pentru
iluminat de accent

No

Etichetă de eficienţă
energetică (EEL)

A+

Consum energetic
kWh/1000h

11 kWh

• Product Data
Cod complet produs 871869649758600

Nume comandă
produs

CorePro LEDbulb 10.5-75W 865 E27

EAN/UPC - Produs 8718696497586
Cod de comandă 49758600
Numărător - Canti-
tate per pachet

1

Numărător - Pachete
per cutie exterioară

10

Material nr. (12NC) 929001163802
Greutate netă
(bucată)

0.076 kg

Cote

C

D LED 10.5-75W E27 865
Product D C

CorePro LEDbulb 10.5-75W 865 E27 61 mm 110 mm

27
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