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Philips
Lampa podczerwieni

HP3616
Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Lampa podczerwieni o mocy 150 W i 
wyjątkowym skupieniu promieni

Regulowany kąt ustawienia

Wyłącznik

Schowek na przewód



 

Łatwe przechowywanie
• Schowek na przewód

Dane techniczne
• Moc: 150 W
• Napięcie: 220/230 lub 240/250 V V
• Częstotliwość: 50 Hz
• Długość przewodu: 1,8 m
• Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)
• Typ lamp: PAR 38E, 150 W + pierścienie 

pryzmatyczne skupiające światło
• Żywotność lampy: 750 sesji po 10 minut

Wymiary i waga
• Wymiary produktu: 22,0 x 13,0 x 18,5 

(wys. x szer. x dł.) cm
• Waga produktu: 1 kg
• Wymiary opakowania pojedynczego: 

22,5 x 14,0 x 20,4 (wys. x szer. x dł.) cm
• Waga opakowania pojedynczego: 1 kg
• Liczba pojedynczych opakowań w opakowaniu 

zbiorczym: 6 szt.
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

24,0 x 28,8 x 62,4 (wys. x szer. x dł.) cm
• Waga opakowania zbiorczego: 6,4 kg
• Liczba na europalecie: 192 szt.

Dane logistyczne
• Kod CTV: 884361601000
• Kraj pochodzenia: Niemcy

Bezpieczeństwo
• Spełnia wymagania IEC: Spełnia wymagania normy 

IEC 60335

Łatwe użytkowanie
• Możliwość regulowania: 0–40 stopni (do tyłu)
• Wyłącznik
•

Lampa podczerwieni
  

Dane techniczne
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