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Philips
Kızılötesi lamba

HP3614
Derinlemesine nüfuz eden Kızılötesi sıcaklık

100 Watt Kızılötesi lamba

Ayarlanabilir açı

Kordon bölmesi



 

Kolay saklama
• Kordon bölmesi

Teknik Spesifikasyonlar
• Güç: 100 W
• Voltaj: 220/230 V
• Frekans: 50 Hz
• Kordon uzunluğu: 1,6 m
• Yalıtım: Sınıf II (çift izolasyonlu)
• Lamba tipleri: R95, 100W
• Lamba ömrü: 10 dakikalık 750 kullanım seansı

Boyutlar ve ağırlık
• Ürün boyutları: 20,0x12,0x16,0 (YxGxD) cm
• Ürün ağırlığı: 0,5 kg
• Cihaz kutusu boyutları: 21,1x12,6x19,2 

(YxGxD) cm
• F-Box ağırlığı: 1 kg
• A-box içinde F-box sayısı: 6 adet
• A-box boyutları: 22,4x26,2x58,8 (YxGxD) cm
• A-Box ağırlığı: 3,1 kg
• Avrupa ölçü sistemi miktarları: 288 adet

Lojistik verileri
• CTV-kodu: 884361401000
• Menşei: Almanya

Güvenlik
• IEC sertifikalı: IEC 60335 ile uyumlu

Kullanım kolaylığı
• Ayarlanabilirlik: 0-40 derece (geriye doğru)
•

Kızılötesi lamba
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