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LED Żarówka T3 3U E27 9W
3000K 720lm Barwa Ciepła
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

8433325176112

Kod producenta

8433325176112

Kod EAN

8433325176112

Producent

Aigostar

Opis produktu

Opis
Oferowana przez nas energooszczędna żarówka LED pochodzi z najnowszej serii, wykonana jest w technologii diod SMD2835 i
jest odpowiednikiem żarówki tradycyjnej. Wysoka jakoś wykonania oraz użyte materiały zapewniają stabilną pracę przez dwu
krotnie dłuższy czas w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia.
Zastosowany gwint nie wymaga przerabiania instalacji elektrycznej, a sam montaż polega na zamianie 1:1 żarówki LED z
żarówką tradycyjną. Miła dla oka barwa światła nie wywołuje efektu zmęczonych oczu, ponieważ żarówki świecą w ciągłym
paśmie, na równej częstotliwości, a energooszczędna klasa A+ pozwala na zaoszczędzenie energii elektrycznej.

Dioda LED
Aigostar wprowadził drugi
zestaw serii produktów, to krok
do przodu w rozwoju
produktów opartych na
energooszczędnych diodach
LED. Kształt klasycznej rury U
zrywa ze standardami i
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Efekt
uwydatniania
Wysokiej jakości przezroczyste
szkło, nie przewodzące
wysokiej temperatury zapewnia
ochronę przed poparzeniem, a
jednocześnie wysoki poziom

wprowadza posiadacza w nową
erą światła!

przepuszczalności światła.

Duży kąt padania
światła

Wysoka jakość
wykonania

Szeroki kąt padania światła,
zapewnia równomierne
rozprowadzenie światła w
mieszkaniu.

Odporna obudowa wykonana z
PBT, zapewewnia bezpieczną
izolację. Osłonka diód LED jest
plamoodporna, oraz nie żółknie
z upływem czasu użytkowania.

Potencjał rynku

Certyfikat
autoryzacji

Łatwa wymiana żarówki
tradycyjnej, na nową żarówkę
energooszczędną LED bez
konieczności przerabiania
instalacji elektrycznej.

Niemiecki TUV upowazniony
jest do certyfikatu CE.

Wykorzystane w oferowanej przez nas oprawie diody LED posiadają klasę energetyczną A+, która zapewnia dużo mniejszy
pobór energii elektrycznej, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić pieniądze. Tak, jak pokazują badania, oświetlenie LED jest
o wiele bardziej oszczędniejsze w poborze energii elektrycznej niż jego standardowe odpowiedniki.

Parametry techniczne
Producent
Model
Żywotność
Rodzaj i typ gwintu
Środowisko pracy
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Certyfikacja
Moc / Moc żarowa
Napięcie
Pobór prądu
Częstotliwość
Barwa światła
Ilość lumenów
Kąt padania światła
PF / Hg% / CRI
Materiał i kolor
Wysokość x Średnica

Zdjęcia
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Aigostar
B5 T3 3U 9W E27
15 000 godzin (7 500 cykli włącz/wyłącz)
Żarówka w formie tuby U w gwincie E27 + diody SMD2835
Wewnątrz
-10°C - 40°C
IP 20
CE i RoHs
9W / 70W
220V - 240V
80mA (9kwh/1000h)
50Hz
3000K - barwa ciepła
720lm
360°
＞0.5 / ＜0.1% / ≥80Ra
Plastik, biały i przezroczysta tuba U
134mm x 40mm

