
MASTER LEDbulb
MASTER LEDbulb D 9-60W E27 827 A60 CL

Gama MASTER LEDbulb oferă un efect de lumină caldă, cu reglarea
intensităţii luminoase, pentru o atmosferă caldă şi primitoare, ceea ce
o face ideală pentru aplicaţiile de iluminat general din industria
hotelieră. Construcţia unică a acestei lămpi radiază lumină caldă în
toate direcţiile, ceea ce o face o adevărată alternativă la lampa
incandescentă. Este potrivită în special pentru zone publice unde
lumina este permanent aprinsă, de exemplu în holuri, coridoare, casa
scărilor.Compatibilă cu corpurile de iluminat existente cu soclu de tip
E27 şi concepută pentru înlocuirea pe vechile instalaţii a becurilor cu
incandescenţă, lampa MASTER LEDbulb asigură economii uriaşe de
energie şi minimizează costurile de întreţinere, fără a compromite în
vreun fel calitatea luminii.Poate fi folosită împreună cu cele mai multe
variatoare „leading edge”, asigurând un randament şi mai mare şi în
acelaşi timp participând la crearea atmosferei dorite.

Catalog de date

• caracteristici generale
Soclu E27
Bec A60 [A 60mm]
Geam bec Transparent
Durată de viaţă
nominală (ore)

25000 hr

Nominal Lifetime
hours

25000 hr

• caract tehnice iluminat
Cod culoare 827
Culoare Alb cald
Temperatură culoare
corelată

2200 K

Flux luminos 806 Lm
Indice de redare a
culorii

80

Eficacitate luminoasă
a sursei

78.00 Lm/W

Temperatură culoare 2700 K [CCT 2700K]
Flux luminos nominal 806 Lm
LLMF - final durată
viaţă

70 %

Consistenţă culoare 6 steps

• caracteristici electrice
Putere electrică 9 W
Wattaj tehnic 6 W
Tensiune 220-240 V
Frecvență rețea 50-60 Hz
Factor de putere 0.7 -
Curentul sursei mA 37 mA
Reglarea intensităţii
luminoas

Da

Wattaj echivalent 60 W

Putere nominală 6.0 W
Timp pornire 0.5 (max) s
Suitable for accent
lighting

No

• carateristici de temperatura
T-case max 85 C

• caracteristici de mediu
Etichetă eficienţă
energetică

A+

Energy consumption
kWh/1000h

6 kWh

• conditii masurare
Ciclu de comutări 50000X

• dimensiuni produs
Lungime totală C 110 mm
Diametru D 60 mm

• Informatii produs
Cod comanda 446478 00
Cod produs 871869644647800
Denumire produs MASTER LEDbulb D 9-60W E27 827

A60 CL
Produs - Denumire
comanda

MAS LEDbulb D 9-60W E27 827 A60
CL

Bucati per pachet 1
Configuratie Impa-
chetare

10

Pachete per box 10



Cod de bare per
produs (EAN1)

8718696446478

Cod de bare per box
(EAN3)

8718696446485

Cod logistic - 12NC 929001134402
Masa neta per bucata 0.092 kg

Warnings and safety

• Intervalul de temperaturi ambiante de funcționare este între -20° C i
45° C

• Doar pentru aplicații în locații uscate sau cu umiditate, i aplicabil
majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim
10 mm în jurul becului

• Produsul nu este destinat utilizarii la corpurile de iluminat de urgență
sau a luminilor ce semnalizează ieșirile.
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