Bóng đèn
LED
8W-60(60W GLS, 14WCFL)W
E27
Trắng
8718699669058

Đèn LED sáng rực rỡ có
chất lượng ánh sáng cao
Bóng đèn LED Philips này có nhiều hình dạng quen thuộc với ánh
sáng rực rỡ, tự nhiên. Có tuổi thọ gấp hai lần các đèn sợi đốt, bóng
đèn LED Philips hoàn toàn phù hợp cho máy hút mùi.
Đèn chất lượng cao
• Ánh sáng mát mẻ, tràn đầy năng lượng
Lựa chọn cho giải pháp bền vững
• Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm
Ánh sáng vượt trội
• Sử dụng trong tủ lạnh và tủ đông

8718699669058

Những nét chính
3500K [Đèn LED]

đón bạn bè hoặc dịu mắt khi ngồi đọc
sách.
Tuổi thọ trung bình định mức 15.000
giờ

Bóng đèn này có nhiệt độ màu 3500K
cung cấp ánh sáng mát mẻ, tràn đầy
năng lượng, giúp bạn có được một bầu
không khí hiếu khách hoàn hảo để tiếp
Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có
thể giảm bớt phiền phức khi thường
xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng
giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong
hơn 15 năm.

Các thông số
Đặc điểm
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
• Mục đích sử dụng: Trong nhà
• Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa
tròn
• Ổ cắm: E27
• Công nghệ: LED
• Loại thủy tinh: Sương giá
Kích thước đèn
• Chiều cao: 12,2 cm
• Khối lượng: 0,081 kg
• Chiều rộng: 6,25 cm
Tuổi thọ
• Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/
ngày): 15 năm
• Hệ số duy trì quang thông: 70%
• Tuổi thọ danh định: 15.000 h
• Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng
• Góc chiếu: 280 °
• Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
• Nhiệt độ màu: 3000 K
• Danh mục màu ánh sáng: Trắng
• Quang thông danh định: 806 lm
• Thời gian khởi động: <0.5 s
• Thời gian khởi động đạt đến 60% độ
sáng: Sáng hết công suất tức thì
Những thông tin khác
• EyeComfort: Có
Đặc điểm khác
• Cường độ dòng diện: 78 mA
• Hiệu quả: 100 lm/W
Thông tin đóng gói
• EAN: 8718699669058
• EOC: 871869966905800
• Tên sản phẩm: LED Sensor 8-60W
A60 E27 WH FR ND 1PF/6

Bóng đèn chuyên dụng cho thiết bị gia
dụng
Bạn có thể sử dụng bóng đèn Philips
cho tủ lạnh trong tủ lạnh, tủ đông hoặc
những nơi tương tự có nhiệt độ vận
hành thấp. Dễ dàng thay bóng đèn cho
thiết bị gia dụng bằng bóng đèn Philips
cho tủ lạnh có tuổi thọ dài.

8718699669058
Mức tiêu thụ điện
• Hệ số công suất: 0.5
• Điện thế: 220-240 V
• Công suất: 8 W
• Công suất tương đương: 60 W
• Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL): A+
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài: 12,2 cm
Giá trị định mức
• Góc chiếu định mức: 280 °
• Tuổi thọ định mức: 15.000 h
• Quang thông định mức: 806 lm
• Công suất định mức: 8 W

Ngày phát hành:
2021-04-12
Phiên bản: 0.173

Thông số kỹ thuật
• Tần số: 50-60 Hz
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm:
8718699669058
• Trọng lượng thực: 0,050 kg
• Tổng trọng lượng: 0,075 kg
• Chiều cao: 15,300 cm
• Chiều dài: 6,500 cm
• Chiều rộng: 7,200 cm
• Mã số chất liệu (12NC):
929002058507
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