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G note enetg iebespari ng
met een piepkleine lamp.

Handig
Klein
Licht
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llW lamp
op ware grootte



Sylvaniats Mini-Lynr
Klein en handig,

Klein...

Handig.,.

Met 66n klap sluit Sylvania een tijdperk af. Want
vanaf nu zijn compactlampen ook werkelijk heel
compact.

De Sylvania Mini-Lynx is inderdaad klein en licht,
krachtig en superzuinig.

De lamp past gewoon in elke E27 lamphouder
waarin voorheen een gloeilamp zat. Compactlampen
hebben niet langer een afzonderlijke adaptor nodig.
Alles wat u nodig hebt, is ingebouwd.

Het bovenste deel van de lamp is de vertrouwde
Lynx-D lichtbron die ten opzichte van de gewone
gloeilamp vijfmaal zo zuinig is en achtmaal zo lang
meegaat.

Com pacter, korter, slanker !

Vergelijking gebaseerd op 11W lamptypen

geen adaptor
nodig.

-

De Mini-Lynx is net zo handig
in het gebruik

als de normale gloeilamp.

Afmetingen (mm)
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Diameter (max.):45 mm
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komt als geroepeh,
maar o zozulnlgI t

T

Onderaan bevindt zich het elektronisch gedeelte.
En dat is echt miniatuur, want het zit BINNENIN de
E27 lampvoet. Dat maakt de lamp zo licht en aan-
trekkelijk.

De nieuwe lamp is een vervanger voor zowel
oudere typen compactlampen als voor gloeilampen.

De lamp heeft dezelfde warme lichtkleur als een
gloeilamp (Satin 182, 2700K).

De Mini-Lynx is verkrijgbaar in 7W, 1lW en '15W

(vergelijkbaar met conventionele gloeilampen van
40W 60W en 75W).

Licht...
veel lichter dan andere compactlampen (vergelijking

gebaseerd op 11W lamptypen).
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...ell hii gaat heel zuinig met uw energie om.
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De Mini-Lynx is vijfmaal zo zuinig en gaat
achtmaal zo lang mee als de normale gloeilamp.
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7W

6O0lm

11W

60w

9OOlm

15W

75W



TYPE-OMSCHRIJVING LAMPVOET SPANNING VERMOGEN LICHTOPBRENGST

MINI-LYNX 7W E27 220-240V/50H2 7W 400 lm

MINI-LYNX ] 1W E27 220-240V/50H2 11W 600 lm

MINI-LYNX 15W E27 220-244Y/50H2 15W 900 lm

De Mini-Lynx is uitgerust met
tem peratu u r-com pensatie
voor een goede licht-
opbrengst ook bij

lage temperaturen.

LICHTKLEUR:

LEVENSDUUR

KLEURWEERGAVE

SATIN 182 (NET ALS EEN GLOEILAMP)

GEMIDDELD 8000 uur (B maal zo lang als een gewone gloeilamp)

KLASSE 1A: "ZEER GOED'

KLEURTEMPERATUUR: 27 OO K

VERPAKKING TYPE-OMSCHRIJVING CODE OVERVERPAKKING (stuks)

MlNr-LYNX 7W (E27) 25 530 20 LAN/PEN

MrNr-LYNXIrW(E27) z3 5JZ 20 LAMPEN

PER STUK
IN DOOSJE

rvtNr-LYNX 15W (E27) 25 534 20 LAMPEN

Aantekeningen
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GTE Sylvania N.V., Kortenberglaan 118-128, 1040 Brussel
Tel. (02) 7356098, Fax (02) 7364516, Ielex 23467

FYSIEKE GEGEVENS VAN DE MINI-LYNX

LICHTTEGHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE MINI-LYNX

BESTELGEGEVENS VAN DE MINI-LYNX

Sylvania behoudt zich het rechl voor om zonder vooralgaande kennisgevrng gegevens te wijzigen.

llW lamp
op ware grootte

SYLUANTA
IWTNT'LYNX

HANDIG ENERGIE BESPAREN


