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Philips
Infrapunalämpölamppu

HP3616
Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Keskitetty 150 watin 
infrapunahalogeenilamppu

Säädettävä kallistuskulma

Käynnistyskytkin

Johdon säilytys



 

Helppo säilyttää
• Johdon säilytys

Tekniset tiedot
• Virta: 150 W
• Jännite: 220/230 tai 240/250 V V
• Taajuus: 50 Hz
• Johdon pituus: 1,8 m
• Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
• Lamppujen tyyppi: PAR 38E, 150 W + 

prismaattinen rengas keskitetympään hoitoon
• Lampun käyttöikä: 750 käyttökertaa (10 

minuuttia/kerta)

Mitat ja paino
• Tuotteen mitat: 22,0 x 13,0 x 18,5 (KxLxS) cm
• Tuotteen paino: 1 kg
• Tuotepakkauksen mitat: 22,5 x 14,0 x 20,4 (K x L 

x S) cm
• Tuotepakkauksen paino: 1 kg
• Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 6 kpl
• Tukkupakkauksen mitat: 24,0 x 28,8 x 62,4 

(K x L x S) cm
• Tukkupakkauksen paino: 6,4 kg
• Euro-lavan kpl-määrä: 192 kpl

Logistiset tiedot
• CTV-koodi: 884361601000
• Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus
• IEC-sertifioitu: Standardin IEC 60335 mukainen

Helppokäyttöinen
• Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
• Käynnistyskytkin
•

Infrapunalämpölamppu
  

Tekniset tiedot
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