Lampu
LED
6,5W-45W
E14
Putih
8718699701673

Percantik rumah Anda
dengan lampu Philips
LED globe
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 sejuk berenergi
Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa
dekade
• Dirancang agar nyaman di mata

8718699701673

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.

3500K [Lampu LED]

Dirancang agar nyaman di mata

Lampu ini memiliki suhu warna 3500K
yang menghadirkan cahaya sejuk
berenergi, sempurna untuk
menciptakan suasana hangat saat
menjamu teman atau bersantai
membaca buku.

Pencahayaan yang terlalu kuat sangat
mudah membuat mata lelah. Terlalu
terang akan menyilaukan mata. Terlalu
lembut akan berkedip. Sekarang, Anda
dapat menerangi dunia menggunakan
LED yang dirancang agar nyaman di
mata, dan menciptakan suasana yang
sempurna untuk rumah Anda.

Spesifikasi
Karakteristik
• Dapat diredupkan: Tidak
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: Luster non-directional
• Soket: E14
• Teknologi: LED
• Jenis kaca: Kelam
Dimensi lampu
• Tinggi: 9,6 cm
• Berat: 0,034 kg
• Lebar: 5 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

Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 150 °
• Konsistensi warna: 6SDCM
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 3000 K
• Kategori Warna Cahaya: Putih
• Flux cahaya nominal: 550 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
Lain-lain
• EyeComfort: Y
Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 55 mA
• Efikasi: 84 lm/W
Informasi kemasan
• EAN: 8718699701673
• EOC: 871869970167300
• Nama produk: LEDBulb 6.5W E14
3000K 220V P50(APR)

8718699701673
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.5
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 6,5 W
• Watt yang setara: 45 W
• Label Efisiensi Energi (EEL): 3 Tick
Dimensi & berat produk
• Panjang: 9,6 cm
Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 550 lm
• Daya listrik terukur: 6.5 W

Tanggal dikeluarkan:
2021-01-12
Versi: 0.25

Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718699701673
• Berat bersih: 0,034 kg
• Berat kotor: 0,047 kg
• Tinggi: 9,900 cm
• Panjang: 5,100 cm
• Lebar: 5,100 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002267307
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