
Soe valge, suurepärase
kvaliteediga valgusti
Philipsi LED-lambid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti

pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See

puhta ja elegantse disainiga lambipirn sobib ideaalselt teie

hõõglampide asemele.

Kvaliteetne valgus

• Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

• Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

• Pika tööeaga toruvalgustid – kestavad kuni 15 aastat

• Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Valgus on rohkem kui valgustus

• Kiire sisselülitumine

Pirn

LED

13–100 W

E27

Soe valge
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Esiletõstetud tooted
Hõõglambisarnane soe valge valgus

Selle lambipirni värvitemperatuur on
2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku
atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks.
See 2700 K valgus on täiuslik stiilseks
kodu valgustamiseks

Asendab standardset hõõglampi
See kauni disaini ja levinud kujuga
energiasäästlik LED-pirn on ideaalne
säästev asendus traditsioonilistele
hõõglampidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi

Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga
väheneb vajadus toruvalgusteid tihti
vahetada ja saate nautida täiuslikku
valgustuslahendust üle 15 aasta.

Säästab kuni 90% energiat
Võrreldes tavalise pirniga säästate
LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat.
Seega tasub see ennast ära ja säästab
igal aastal teie raha. Samuti aitab see
keskkonda säästa.

Kiire sisselülitumine

Spetsifikatsioon
Karakteristikud

• Hämardatav: Ei

• Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

• Lambi kuju: Suunamata pirn

• Pistikupesa: E27

• Tehnoloogia: LED

• Klaasi tüüp: Matt

Lambi mõõtmed

• Kõrgus: 11 cm

• Kaal: 0,067 kg

• Laius: 6 cm

Kestvus

• Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7
tundi ööpäevas): 15 aastat

• Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%

• Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

• Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

• Värviharmoonia: 6SDCM

• Värviedastusindeks (CRI): 80

• Värvustemperatuur: 2700 K

• Valguse värvi kategooria: Soe valge

• Nominaalne valgustugevus: 1521 lm

• Käivitusaeg: <0.5 s

• Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene täisvalgus

Mitmesugust

• EyeComfort: Jah

Muud omadused

• Valgusti voolutugevus: 115 mA

• Jõudlus: 117 lm/W

Pakendi teave

• EAN: 8718699669430

• EOC: 871869966943000

• Toote nimetus: LED 100W A60 E27
WW 230V FR ND 2CT/SRT6
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Võimsustarve

• Võimsustegur: >0.5

• Pinge: 220-240 V

• Aktiivvõimsus: 13 W

• Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W

• Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

• Pikkus: 11 cm

Nimiväärtused

• Hinnanguline valgusvihu nurk: 200 °

• Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

• Hinnanguline valgustugevus: 1521 lm

• Nimivõimsus: 13 W

Tehnilised andmed

• Sagedus: 50-60 Hz

Lambipirn

• Värviharmoonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699669430

• Kaal pakendita: 0,110 kg

• Brutokaal: 0,145 kg

• Kõrgus: 10,800 cm

• Pikkus: 6,200 cm

• Laius: 10,000 cm

• Materjali number (12NC):
929001234531
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