Лампа
СВІТЛОДІОДНА
7,5-2,5-1 Вт-60 Вт
Цоколь E27
Холодне денне світло
8718696827376

Одна лампа. Старий
вимикач. Три режими
освітлення.
Змініть атмосферу в кімнаті, щоб вона краще відповідала вашій
діяльності! Використовуючи світлодіодну лампу Philips
SceneSwitch, ви можете легко переходити від яскравого режиму
освітлення до природного, а також до затишної теплої підсвітки.
Заміна вимикача не потрібна.
Створення теплої атмосфери
• Три налаштування освітлення: 2700 К, 2500 K та 2200 K
Високоякісний освітлювальний прилад
• Розроблено для комфорту ваших очей
Більш, ніж просто освітлення
• Світлорегулятор та додаткові пристрої не потрібні
• Миттєве ввімкнення

8718696827376

Найважливіше
Три режими освітлення
Світло може мати різні кольорові
температури, що вимірюються у
градусах Кельвіна (K). Лампи із
низькими показниками у кельвінах
видають більш тепле, спокійніше світло,
в той час як лампи з вищим числом
кельвінів світять прохолодніше та
підбадьорюють. Ці нові лампи Scene
Switch дозволяють перемикатися з
функціонального освітлення на
природне світло або затишну теплу
підсвітку. Рівень яскравості можна
змінювати зі 100% на 40% або на 10%.
Тепер ви можете легко налаштувати
атмосферу у кімнаті для різноманітних
справ або у відповідності до вашого
настрою.

М’які світлодіоди, світло яких не ріже очі

Увімкніть та користуйтесь

Погані умови освітлення напружують
зір. Надто яскраве світло —
з’являються відблиски. Надто м’яке —
починається мерехтіння. Але тепер ви
можете робити ваше оточення
яскравішим за допомогою світлодіодів,
спеціально розроблених так, щоб вони
не втомлювали очі, та створити
ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Не потребує додаткових монтажних
робіт або вимикача-регулятора
яскравості. Ця лампа не підходить для
використання з регуляторами
яскравості. При використанні разом із
регулятором встановіть його на 100%
яскравості.

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: 11,1 cm
• Ширина: 6,1 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:
100 000

Характеристики світла
• Кут розсіювання світла: 150 °
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 6500 K
• Категорія кольору світла: Холодне
денне світло
• Номінальний світловий потік:
806-380-140 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
Різне
• EyeComfort: Так
Інші характеристики
• Струм у лампі: 70 mA
Інформація про упаковку
• Сімейство продуктів: SceneSwitch

Миттєве ввімкнення

8718696827376
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.5
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 7,5, 2,5, 1 W
• Еквівалент потужності (Вт): 60 W
• Рівень енергоефективності: 3 Tick
Розміри та вага продукту
• Довжина: 11,1 cm
Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: 150 °
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік:
806-380-140 lm
• Номінальна потужність: 7.5-2.5-1 W

Дата виходу: 2021-03-01
Версія: 0.486

Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718696827376
• Вага нетто: 0,050 kg
• Вага брутто: 0,075 kg
• Висота: 15,300 cm
• Довжина: 6,500 cm
• Ширина: 7,200 cm
• Артикул (12NC): 929001906727
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