
GENIE
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Functionele energiebesparende lamp, met licht van hoge kwaliteit en compact

vormgeving. Deze lamp is klein genoeg om netjes overal te passen waar u extra

helder licht nodig hebt in huis; maakt gemakkelijke vervanging mogelijk van de

meeste gloeilampen overal in huis.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet E27 [ E27]

Nominale levensduur (nom.) 10000 h

Schakelcyclus 10.000X

 

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 827 [ CCT van 2700 K]

Lichtstroom (nom.) 1100 lm

Lichtstroom (opgegeven) (nom.) 1100 lm

Kleuraanduiding Warmwit (WW)

Lumenbehoud 2000 uur (nom.) 88 %

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) 463

Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) 420

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 2700 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) 61 lm/W

Kleurweergave-index (nom.) 80

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 65 %

 

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 of 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 18 W

Lampstroom (nom.) 130 mA

Overeenkomstig vermogen 83 W

Opstarttijd (nom.) 0,3 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.) 5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.) 40 s

Power Factor (nom.) 0.6

Spanning (nom.) 220-240 V

 

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Nee

 

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A

Kwikinhoud (Hg) (max.) 2 mg

Kwikinhoud (Hg) (nom.) 1,5 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 18 kWh

 

Productgegevens

Volledige productcode 871150080121010

Productnaam voor bestelling GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

EAN/UPC - Product 8711500801210

Bestelcode 80121010

Local Code GENIE18WE27

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 6
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Materiaalnr. (12NC) 929689243701

Netto gewicht (per stuk) 0,095 kg

Waarschuwingen en veiligheid
• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer

de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een gesloten

plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

• Compacte fluorescentielampen moeten behandeld worden als speciaal afval, u dient ze naar de plaatselijke afvalverwerking

brengen voor recycling. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet waarin kwik, andere metalen, glas enz.

kunnen worden gerecycled.

Maatschets
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Econ Genie ErP NG 18W/827 E27 220-240V

Product D (max) C (max) F (max)

GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6 36 mm 140 mm 48,5 mm
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