
Koge sooja valget LED-
valgust
Philipsi LED-lambid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti

pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See

puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt teie

mattpinnaga tavalampide asemele.

Kvaliteetne valgus

• Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

• Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

• Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Pirn

LED

8–60 W

E27

Soe valge
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Esiletõstetud tooted
Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi

Kohe on näha, kuidas tugev valgus
silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.
Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma
maailma leebelt valgustada silmadele
õrnade LED-idega ja luua oma kodus
täiuslik õhustik.

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 lambipirne sagedasti
vahetada ja saate nautida täiuslikku
valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon
Karakteristikud

• Hämardatav: Ei

• Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

• Lambi kuju: Suunamata pirn

• Pistikupesa: E27

• Tehnoloogia: LED

• Klaasi tüüp: Matt

Lambi mõõtmed

• Kõrgus: 12,2 cm

• Kaal: 0,081 kg

• Laius: 6,3 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: 806 lm

• Käivitusaeg: <0.5 s

• Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene täisvalgus

• Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

• EyeComfort: Jah

Muud omadused

• Valgusti voolutugevus: 78 mA

• Jõudlus: 100 lm/W

Pakendi teave

• EAN: 8718699782733

• EOC: 871869978273300

• Toote nimetus: LED Sensor 60W A60
E27 WW FR ND 1SRT4

Võimsustarve

• Võimsustegur: 0.5

• Pinge: 220-240 V

• Aktiivvõimsus: 8 W

• Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W

• Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

• Pikkus: 12,2 cm

Nimiväärtused

• Hinnanguline valgusvihu nurk: 280 °

• Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

• Hinnanguline valgustugevus: 806 lm

• Nimivõimsus: 8 W

Tehnilised andmed

• Sagedus: 50-60 Hz
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Lambipirn

• Värviharmoonia: 6
Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699782733

• Kaal pakendita: 0,060 kg

• Brutokaal: 0,098 kg

• Kõrgus: 14,600 cm

• Pikkus: 6,500 cm

• Laius: 6,300 cm

• Materjali number (12NC):
929002058731
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