Địa cầu
LED
11W (85W)
Đui E27
Ánh sáng trắng ấm
Sương giá
8718696567272

Đèn LED bền lâu cho
ánh sáng hoàn hảo
Bóng đèn LED Philips cung cấp ánh sáng trắng ấm áp đẹp mắt, thời
gian sử dụng cực dài và khả năng tiết kiệm năng lượng cao ngay tức
thời. Với thiết kế tao nhã và thuần túy, bóng đèn này là sự thay thế
hoàn hảo cho các bóng đèn sợi đốt dạng trong.
Thiết kế cải tiến
• Tuổi thọ cao
Dễ sử dụng
• Tránh được rắc rối của việc thay bóng đèn
Được thiết kế mang lại chất lượng ánh sáng hoàn hảo
• Ánh sáng trắng ấm áp giống như đèn sợi đốt (2700 K)
Ánh sáng vượt trội
• Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

8718696567272

Những nét chính
Tuổi thọ 15 năm
Cho thời gian sử dụng dài hơn trong khi
vẫn cung cấp cùng kiểu dáng và cảm
nhận như đèn sợi đốt.
Tránh rắc rối của việc thay bóng đèn
Là giải pháp thay thế bền lâu cho bóng
đèn sợi đốt, bạn chỉ cần lắp đặt các bóng
đèn LED của Philips rồi làm việc khác,
đèn vẫn duy trì được chùm sáng đẹp
mắt qua nhiều năm.

Ánh sáng trắng ấm áp (2700K)
Ánh sáng có nhiều nhiệt độ màu khác
nhau và được chỉ báo bằng đơn vị
Kelvin (K). Bóng đèn có giá trị Kelvin
thấp sẽ tạo ra ánh sáng ấm áp hơn,
trong khi bóng đèn có giá trị Kelvin cao
hơn sẽ cho ánh sáng mát mẻ, nhiều
năng lượng hơn.

Các thông số
Đặc điểm
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
• Hình dạng đèn: Đèn tròn có ánh sáng
tỏa tròn
• Ổ cắm: E27

Mức tiêu thụ điện
• Hệ số công suất: 0.7
• Điện thế: 220-240 V
• Công suất: 11,5 W
• Công suất tương đương: 85 W

Kích thước đèn
• Chiều cao: 16,6 cm
• Chiều rộng: 12 cm

Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài: 16,8 cm

Tuổi thọ
• Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/
ngày): 15 năm
• Hệ số duy trì quang thông: 0.7
• Tuổi thọ danh định: 15.000 h
• Số chu kỳ bật/tắt: 50.000
Đặc điểm chiếu sáng
• Ứng dụng: Ánh sáng dịu
• Góc chiếu: 150 °
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
• Nhiệt độ màu: 2700 K
• Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng
trắng ấm
• Quang thông danh định: 1055 lm
• Thời gian khởi động: <0.5 s
• Thời gian khởi động đạt đến 60% độ
sáng: Sáng hết công suất tức thì
Đặc điểm khác
• Cường độ dòng diện: 60 mA

Giá trị định mức
• Góc chiếu định mức: 150 °
• Tuổi thọ định mức: 15.000 h
• Quang thông định mức: 1055 lm
• Công suất định mức: 11.5 W
Thông số kỹ thuật
• Tần số: 50-60 Hz
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm: 8718696567272
• Trọng lượng thực: 0,166 kg
• Tổng trọng lượng: 0,241 kg
• Chiều cao: 16,900 cm
• Chiều dài: 12,300 cm
• Chiều rộng: 12,300 cm
• Mã số chất liệu (12NC): 929001229607

Chiếu sáng tức thời ngay khi bật
Không cần chờ đợi: Bóng đèn LED của
Philips cung cấp toàn bộ độ sáng ngay
khi bạn bật.
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