
Pentura Mini
TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1 pc - TL5 - 28 W - Alb neutru 840 - Electronic de înaltă frecvenţă

Pentura Mini este un corp de iluminat tip baghetă ultra-subţire, pentru aplicaţii casnice.
Reprezintă o soluţie economică, fluorescentă, gata de instalare.Pentura Mini oferă
beneficii de economisire a energiei prin tehnologia lămpii fluorescente în miniatură, alături
de componente electronice uşoare şi un reflector intern patentat pentru performanţe de
iluminat îmbunătăţite.Designul subţire şi uşor al baghetei Pentura Mini o face simplu de
instalat, chiar şi în locuri în care spaţiul este limitat, de exemplu pe mese de lucru sau
calculatoare - acasă, la birou, în medii recreaţionale, etc.Carcasa din policarbonat,
dispersorul şi capacele de la capete asigură o durată lungă de viaţă a baghetei Pentura
Mini.Designul subţire şi uşor al baghetei Pentura Mini oferă o lumină strălucitoare, chiar şi
în locurile în care spaţul de instalare este limitat.Baghetele Pentura Mini sunt dotate cu o
lampă, un dispersor din policarbonat şi toate accesoriile de fixare, reducând timpul de
instalare la minim. Baghetele sunt cablate şi au capace la ambele capete, acoperind
blocurile de conectare, pentru a asigura o conectare simplă şi cablare sigură.Disponibile în
3 versiuni de putere (14, 21, 28 W) şi în două culori (alb 830 ‘deschis’ sau 840 ‘strălucitor’).

Catalog de date

General Information

Numărul surselor de lumină 1 [ 1 pc]

Cod familie lămpi TL5 [ TL5]

Putere lampă 28 W

Culoare sursă de lumină Alb neutru 840

Pachet combinat K

Echipament HF [ Electronic de înaltă frecvenţă]

Clasă de protecţie IEC Clasa de siguranţă II

Gata de instalare KIT

Test de incandescenţă Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate F [ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE CE mark

 

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

 

Mechanical and Housing

Lungime totală 1223 mm
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Approval and Application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor IP20 [ Protejat împotriva contactului cu degetele]

 

Product Data

Cod complet produs 871155914855799

Nume comandă produs TCH128 1xTL5-28W/840 HF

EAN/UPC - Produs 8711559148557

Cod de comandă 14855799

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 16

Material nr. (12NC) 910502537718

Greutate netă (bucată) 0.500 kg

Cote

Pentura Mini TCH128

Date fotometrice

IFGU1_TCH128 1xTL5-28W HF.EPS IFPC1_TCH128 1xTL5-28W HF.EPS
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