
Het compact-fluo systeem voor grotere besparingen,
met een unieke garantie* van 5 iaar.

SYLUANTA Grl=r





De nieuwe Lynx-Diamant heeft alle voordelen yan
de oude compact-fluo lampen gecombineerd met
de nieuwe Sylvania diamaht-yormige adapter,
waarop Sylvania een unieke 5-iaar garantie* geeft

De Lynx-Diamant is ontworpen om tenminste l0lampen mee te gaan. Bij een
levensduur van 5.000 uur per lamp, bent u er zeker van dat u Lynx-Diamant
adapter tenminste 50.000 uur werkt.
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Lynx-Diamant heeft een laag
energieverbruik, dit in tegenstelling tot
de hoge lichtopbrengst. Een 17 Watt
Lynx-Diamant geeft u dezelfde licht-
opbrengst als een 75 Watt gloeilamp.
Bij de huidige electriciteitskosten
verdient u in ongeveer de helft van de

levensduur van de eerste Lynx-lamp, de
aanschaf kosten van de Lynx-Diamant
terug.

Dankzij het hergebruik van de adapter
en de eenvoudige lampvervanging, biedt
het Lynx-Diamant systeem duidelijke
voordelen boven andere compact-fluo
systemen.
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PRODUKT.
OHSCHRIJVING

VOLIIH7rI
LAHPVOET

LYNX.LAHP
TYPE

LtcttT-
OPBREIIGST

NOTIlIAAL
WATTAGE (W)

HAX. TOTALE
LENGTE (THI

t/..o10D/230/E27
|J.D13D/230/E27

|lXiDSS/230/E27

ld/.DTS/230/E27

xD9S/230/E27
l-.x.D11S/230/E27

23OV/5OHZ/E27

23OV/5OHzlE27

230V/50HzJE27

230V/5OHZJE27

230V/5OHZJE27

23OV/5OHZ/E27

LYNX-D 1OW

LYNX-D 13W

LYNX.S5W

LYNX.STW

LYNX-S9W

LYNX-S 1-IW

600

900

250
400

600

900

'15

17

10

11

13

15

153,0
'187,0

145,0

175,0

207,O

276,O

LYN X-DI AM ANT toepassi nsen
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Het Lynx-Diamant systeem is de briljante, nieuwe manier voor het verlichten van hallen en gangen, winkels, hotels
en ziekenhuizen, huizen en kantoren, vliegvelden, openbare gebouwen, binnen en buiten...

Lynx-Diamant lampen combineren esthetiek met een warme lichtkleur. Ze zijn toe te passen in bestaande
armaturen.

ALGEMENE DATA
Max. diameter: 73 mm.
Gem. gewicht: 390 gr.
Materiaal : PBTB Plastic

wit, dubbel
geisoleerd
Klasse ll

Standaards: " MM "
"F"

I Sylvanra behoudt zrch hel rechl
voor dala en specrlicalres zonder

vooralqaand bencht le wrlzrgen

Genoemde data zrln rnlornralrel

2. Lumen en electilsche dala rln
gebaseerd o0 een brandstaod ilel de

lanrpv0et verlrcaal en omhoog genchl,

brl een oplrmale vollage en een

0nr0evrilgslenrI)eraluur van 25t' C

0e maxrmum toegeslane

0nlgevrnqsleilperalilur rn hel armaluilr
rs 500 C

3 De Diamanl adapler rs voorzren

van eeil lenrperalIur rekefln0. welke

doorslaal wanneer de maxrmunr

loegeslane lemperaluur van ll50 C

ove.schreden wordl
Gebrurk daarom de adapler nrel rn

'arnaluren orel oIvoldoende

luchlcr rcu latre
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GTE SYLVANIA N.V.
Kortenberglaan 11 B-1 2B
1O4O BRUSSEL
Tel. (02) 73s6098
Telex 23 467
Telefax O2/7364516

Het compact-fluo systeem voor grotere besparingen, met een unieke garantie van 5 jaar


