Lâmpada
LED
8,5 W-75 W
E27
Branca quente

8718699764753

Luz branca suave, sem
comprometer a
qualidade da luz
Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de
energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED
economizadora mais recente e duram dez vezes mais.
Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
• Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada
incandescente convencional
Crie a iluminação certa para a sua casa
• Perfeita para encaixes decorativos
Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas
• Concebidos para o conforto dos seus olhos

8718699764753

Destaques
Substitui as lâmpadas incandescentes
standard
Com o seu design maravilhoso e
formato familiar, esta lâmpada LED
economizadora é o substituto
sustentável perfeito para as lâmpadas
incandescentes tradicionais.
Perfeita para encaixes decorativos
Iluminação moderna de globos LED da
Philips para utilização em encaixes
decorativos, tais como ventoinhas de
teto e faixas de luz.

Concebidos para o conforto dos seus
olhos

É fácil ver como a iluminação
demasiado agressiva pode causar

Especificações
Características da lâmpada
• Intensidade regulável: Não
• Utilização prevista: Interior
• Forma da lâmpada: Globo não
direcional
• Casquilho: E27
• Tecnologia: LED
• Tipo de vidro: Fosca
Dimensões da lâmpada
• Altura: 17,7 cm
• Peso: 0,058 kg
• Largura: 12,5 cm
Duração
• Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
• Fator de manutenção de lúmenes:
70%
• Vida útil nominal: 15.000 h
• Número de ciclos de acendimento:
20.000

Características da luz
• Consistência da cor: 6SDCM
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
• Temperatura da cor: 2700 K
• Categoria da cor da luz: Branca
quente
• Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
• Tempo de acendimento: <0.5 s
• Período de acendimento até 60% de
luz: Luz total instantânea
• Código da cor: 827 | CCT of 2700K
Diversos
• EyeComfort: Sim
Outras características
• Corrente da lâmpada: 70 mA
• Eficiência: 124 lm/W
Informações da embalagem
• EAN: 8718699764753
• EOC: 871869976475300
• Título do produto: LED classic 75W
G120 E27 WW FR ND SRT4
Consumo de energia
• Fator de potência: 0.52
• Tensão: 220-240 V
• Potência: 8,5 W
• Potência equivalente: 75 W
• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): E

fadiga ocular. Se for demasiado
brilhante, produz um efeito de
encadeamento. Se for demasiado
suave, sentirá uma cintilação. Agora
pode iluminar suavemente o seu
mundo com LEDs concebidos para
serem confortáveis para os olhos e
criarem o ambiente perfeito na sua
casa.
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Dimensões e peso do produto
• Comprimento: 17,7 cm
Valores medidos
• Vida útil nominal: 15.000 h
• Fluxo luminoso medido: 1055 lm
• Potência medida: 8.5 W
Especificações técnicas
• Frequência: 50-60 Hz
A lâmpada
• Consistência da cor: 6

Características da lâmpada
• EAN/UPC - produto: 8718699764753
• Altura: 17,7 cm
• Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
• Corrente da lâmpada: 70 mA
• Peso líquido: 0,100 kg
• Vida útil nominal: 15.000 h
• Consistência da cor: 6
• Utilização prevista: Interior
• Peso: 0,058 kg
• Fator de manutenção de lúmenes:
70%
• Consistência da cor: 6SDCM
• Peso bruto: 0,202 kg
• EAN: 8718699764753
• Fluxo luminoso medido: 1055 lm
• Forma da lâmpada: Globo não
direcional
• Largura: 12,5 cm
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
• Altura: 19,600 cm
• EOC: 871869976475300
• Casquilho: E27
• Número de ciclos de acendimento:
20.000
• Temperatura da cor: 2700 K
• EyeComfort: Sim
• Comprimento: 12,800 cm
• Título do produto: LED classic 75W
G120 E27 WW FR ND SRT4
• Fator de potência: 0.52
• Potência medida: 8.5 W
• Tecnologia: LED
• Categoria da cor da luz: Branca
quente
• Largura: 12,800 cm
• Tensão: 220-240 V
• Tipo de vidro: Fosca
• Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
• Número de material (12NC):
929002371101
• Potência: 8,5 W
• Comprimento: 17,7 cm
• Tempo de acendimento: <0.5 s
• Potência equivalente: 75 W
• Período de acendimento até 60% de
luz: Luz total instantânea
• Código da cor: 827 | CCT of 2700K
• Frequência: 50-60 Hz
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