Ampul
LED
13 W - 100 (100 W GLS, 24 W
CFL) W
E27
Soğuk Gün Işığı

8718699622282

Eşi benzeri olmayan bir
ampul
Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü
sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden
ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve
ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.
Yüksek kaliteli ışık
• Titreme görülmez

8718699622282

Özellikler
Titreme görülmez
Hızla ve ardı ardına titreyen ışık
gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta
ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet
geçirmesine neden olabilir. Bu hoş

olmayan durum yaşantınızın bir parçası
haline gelmemelidir. LED'ler sürücü
akımına çabuk yanıt verdiklerinden
dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips
LED'ler, sürücü akımındaki

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
ampul
• Soket: E27
• Teknoloji: LED
• Cam türü: Buzlu
Ampul boyutları
• Yükseklik: 12 cm
• Ağırlık: 0,049 kg
• Genişlik: 6 cm
Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• lumen bakım faktörü: 70%
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
50.000
Işık özellikleri
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 6500 K
• Işık Renk Kategorisi: Soğuk Gün Işığı
• Nominal ışık akısı: 1521 lm
• Başlama süresi: 0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
• Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
Çeşitli
• GözRahatlığı: Evet
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 105 mA
• Verim: 117 lm/W

Ambalaj bilgileri
• EAN: 8718699622282
• EOC: 871869962228200
• Ürün başlığı: LEDBulb 13-100W E27
6500K 1PF/12 TR
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.51
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 13 W
• Watt eşdeğeri: 100 W
• Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): E
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 12 cm
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: 150 °
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 1521 lm
• Nominal güç: 13 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz
Ampul
• Renk tutarlılığı: 6
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718699622282
• Net ağırlık: 0,050 kg
• Brüt ağırlık: 0,065 kg
• Yükseklik: 11,800 cm
• Uzunluk: 6,200 cm
• Genişlik: 6,200 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929002307067

dalgalanmaları en aza indirecek şekilde
tasarlanmıştır ve titremeye neden olan
faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak
bir titreme bile görmezsiniz.
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