
1. Współczynnik mocy lampy (cos ): >0,5

2. Współczynnik strumienia swietlnego na zakonczenie nominalnego okresu trwałosci: 0,7

3. Jednolitosc barw: 7 SDCM

Φ
Power factor (cos ): >0,5

Lumen maintenance factor at the end of the nominal life: 0,7

Colour consistency: 7 SDCM

Φ

G9Halogenowe źródła światła 230V

230V halogen light sources / Halogen Leuchtmittel 230V
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Widmowy rozkład mocy
Spectral power distribution /Spektralen Energieverteilung

Żarówki halogenowe świecą mocnym, ciepłobiałym światłem.

Charakteryzują się około 50% mniejszym poborem mocy oraz

dwa razy większą trwałością w porównaniu z tradycyjnymi ża-

rówkami. Zaraz po włączeniu działają z pełną mocą, mogą także

współpracować ze ściemniaczami.

Halogen bulbs shine strong, warm white light. Feature about

50% less energy consumption and two times bigger durability

in comparison with traditional bulbs. Immediately after swi-

tching operate at full power, but can also work with dimmers.

Halogenlampen geben ein starkes, warmweißes Licht ab. Im

Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen charakterisieren sie

sich durch einen ca. 50% niedrigen Stromverbrauch und längere

Lebensdauer. Halogenlampen geben sofort nach dem Einschal-

ten das volle Licht ab, obwohl sie auch dimmbar sind.
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znamionowa światłość
szczytowa z Kandelach

[cd]

Lumen maintenance factor at the end of rated

average lifetime 85% at 75% of rated average lifetime.

ein Lichtstromerhalt (Faktor) am Ende

der Nennlebensdauer 85% bei 75% der mittleren Nennlebensdauer.
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Wspó czynnik zachowania strumienia wietlnego na zako czenie

nominalnego okresu trwa o ci 85% przy 75% znamionowej

redniej trwa o ci.
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Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany konstrukcji oraz wyglądu zewnętrznego.

Due to continuous products improvement, we reserve the right to change the structure and design.

Aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, Konstruktionsänderungen und das äußere Erscheinungsbild ohne Vorankündigung zu ändern.

Apollo Electronics
Poleczki 13  02-822 Warszawa

+48 22 46 45 816  fax +48 22 46 45 811
lighting@apollo.eu

www.apollo.eu
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