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Lampu tiada tanding
Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan
umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan
menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian
lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.
Lampu berkualitas tinggi
• Tidak berkedip
• Cahaya di seluruh ruangan
Pilih solusi berkelanjutan
• Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

8718696844946

Kelebihan Utama
Tidak berkedip
Bila lampu berkedip cepat, tidak akan
nyaman di mata, mengakibatkan sakit
kepala, dan bahkan memicu serangan
bagi penderita epilepsi fotosensitif.
Sangat tidak menyenangkan dan harus
dihindari. LED dapat berkedip karena
respons cepat terhadap arus driver.
Namun, karena Philips LED dirancang
sedemikian rupa sehingga variasi
dalam output arus driver diminimalkan,
menghilangkan faktor-faktor penyebab
berkedip. Jadi, Anda tidak akan
melihatnya sedikit pun.

Cahaya di seluruh ruangan
Berkat bentuk desainnya yang inovatif
namun vintage, lampu LED ini tidak
menghasilkan bayangan yang
biasanya muncul di bagian tepi
sebaran cahaya. Hasilnya? Cahaya
kuning natural yang merata.

Dengan masa pakai hingga 15.000 jam,
Anda tidak perlu repot sering
mengganti lampu dan nikmati solusi
penerangan sempurna selama lebih
dari 15 tahun.

Spesifikasi
Karakteristik lampu
• Dapat diredupkan: Tidak
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: Lampu nondireksional
• Soket: E27
• Teknologi: LED
• Jenis kaca: frosted
Dimensi lampu
• Tinggi: 11,43 cm
• Berat: 0,039 kg
• Lebar: 3,72 cm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 15 tahun
• Faktor perawatan lumen: 70%
• Nominal masa pakai: 15.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
50.000

Masa pakai rata-rata terukur 15.000
jam

Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 200 °
• Konsistensi warna: 6SDCM
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 6500 K
• Kategori Warna Cahaya: Cool
Daylight
• Flux cahaya nominal: 806 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
Lain-lain
• EyeComfort: Y
Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 65 mA
• Efikasi: 107 lm/W
Informasi kemasan
• EAN: 8718696844946
• EOC: 871869684494600
• Nama produk: DLStick 7.5W E27
6500K 1PF/12 APR
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.51
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 7,5 W
• Watt yang setara: 68 W

8718696844946
Dimensi & berat produk
• Panjang: 11,43 cm
Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 200 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 806 lm
• Daya listrik terukur: 7.5 W

Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696844946
• Berat bersih: 0,030 kg
• Berat kotor: 0,043 kg
• Tinggi: 14,700 cm
• Panjang: 3,900 cm
• Lebar: 3,900 cm
• Nomor bahan (12NC): 929001901307

Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
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