
PL-S Blacklight Blue
(čierne svetlo)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue je špeciálna kompaktná žiarivka s nízkym výkonom vyžarujúca

dlhovlnné UV žiarenie na detekciu a analýzu v oblasti archeológie, overovania

pravosti peňazí, súdnej vedy, potravinárskeho priemyslu, medicíny, mineralógie,

filatelie, ako aj na vytvorenie špeciálnych efektov v nočných kluboch, na diskotékach

a v divadlách a tiež svetelných nápisov. Dvojkolíková verzia je určená na použitie

spolu s elektromagnetickým predradníkom a štvorkolíková verzia je určená na

použitie spolu s elektronickým predradníkom. Obe verzie sa dodávajú s päticou

s jednoduchým zapájaním.

Varovanie a ochrana
• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica krytky G23 [G23]

Brand Philips

 

Svetelné technické

Kód farby 108 [08 lead free glass]

Označenie farby Blacklight Blue

 

Prevádzkové a elektrické

Spotreba energie 8,6 W

Lamp Current (Nom) 0,17 A

Napätie (nom.) 60 V

Napätie (nom.) 60 V

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky 2XT12

 

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 3,0 mg
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Full EOC 871150095090180

Objednávkový názov produktu PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

Objednávkový kód 95090180
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Miestny objednávkový kód PLS9108

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 60

Materiál krytu (12NC) 927901710807

Netto hmotnosť 32,000 g

Úplný názov produktu PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

EAN/UPC – balenie 8711500950925

Rozmerový obrázok

A

B

C

D1D Product D1 (max) B (max)

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC 13,0 mm 145,0 mm

PL-S Blacklight Blue (čierne svetlo)
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