Lighting

Essential LV MR16
Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Essential LV MR16 nằm trong phân khúc sản phẩm "Đáng giá" của Philips. Đây là lựa
chọn tốt cho những người sử dụng chuyên nghiệp đang tìm kiếm loại đèn chiếu sáng
tạo điểm nhấn chất lượng cao nhằm tạo hiệu ứng tương phản trong cửa hàng, khách
sạn và nhà hàng.

Dữ liệu sản phẩm
Điều khiển và thay đổi độ sáng

Thông tin chung

Có thể điều chỉnh độ sáng

Đế đui đèn

GU5.3 [ GU5.3]

Mã Philips

14600

Vị trí vận hành

UNIVERSAL [ Mọi góc độ (U)]

Cơ khí và bộ vỏ

Mã halogen theo ANSI

EXN

Hình dạng bóng đèn

Tuổi thọ danh định (Danh định)

2000 h

Chu kỳ bật/tắt

8000X

Phê duyệt và Ứng dụng

Tuổi thọ định mức (Giờ)

2000 h

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h

Có

MR16 [ 2inch/50 mm]

53 kWh

Các yêu cầu thiết kế bộ đèn

Thông số kĩ thuật ánh sáng
Góc chùm sáng (Danh định)

36 °

Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)

250 °C

Cường độ sáng (Tối đa)

1200 cd

Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)

482 °F

Góc chùm sáng định mức

36 °

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)

3000 K

Thông số sản phẩm

Chỉ số hoàn màu (Danh định)

100

Mã sản phẩm đầy đủ

871150088579160

Tên sản phẩm khác

Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

EAN/UPC - Sản phẩm

8711500885791

Thông số vận hành và điện
Công suất (Danh định)

50 W

Mã đơn hàng

926000850012

Dòng điện bóng đèn (Danh định)

4,17 A

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1

Thời gian khởi động (Danh định)

0,0 s

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài

50

Điện áp (Danh định)

12 V

Số vật liệu (12 chữ số)

926000850012

Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)

0,032 kg

Mã ILCOS

HRGI-50-12-GU5.3-50/36
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Essential LV MR16

Bản vẽ kích thước
Product

D (max)

C (max)

Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

51 mm

46 mm

C

D

Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
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