Лампа
СВІТЛОДІОДНА
12 Вт (98 Вт)
Цоколь E27
Холодне денне світло
Без регулювання яскравості
8718696822647

Яскраве світлодіодне
освітлення, відмінна
якість світла
Світлодіодні лампи Philips випромінюють прохолодне біле світло,
відрізняються надзвичайно довгим строком служби та
забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому
та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною
традиційних матових ламп.
Енергоефективність
• Лампи зі зниженим споживанням енергії
Створення теплої атмосфери
• Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання
Більш, ніж просто освітлення
• Миттєве ввімкнення

8718696822647

Найважливіше
Енергоефективність
Проста світлодіодна лампа для
повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для
повсякденного використання, ідеально
задовольнить основні потреби у
освітленні. Її приємний відтінок та
надійна робота — це те, чого ви
очікуєте від світлодіодної лампи за
доступною ціною.
Миттєве ввімкнення

8718696822647

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Лампа-грушовидної
форми розсіяного освітлення
• Цоколь: E27
• Тип скла: Матовий
Розміри лампи
• Висота: 11 cm
• Ширина: 6 cm

Різне
• EyeComfort: Так
Інші характеристики
• Струм у лампі: 120 mA
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.5
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 12 W
• Еквівалент потужності (Вт): 98 W
Розміри та вага продукту
• Довжина: 11 cm

Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 15 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.7
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 50 000

Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: 200 °
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 1360 lm
• Номінальна потужність: 12 W

Характеристики світла
• Кут розсіювання світла: 200 °
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 6500 K
• Категорія кольору світла: Холодне
денне світло
• Номінальний світловий потік: 1360 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості

Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718696822647
• Вага нетто: 0,060 kg
• Вага брутто: 0,075 kg
• Висота: 10,700 cm
• Довжина: 6,100 cm
• Ширина: 6,100 cm
• Артикул (12NC): 929001916337

Дата виходу: 2021-09-20
Версія: 0.476

Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz
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