Kapsül
LED
2,7 W - 28 W
G4
Sıcak Beyaz

8718699767730

Sıcak Beyaz LED ışığı
deneyimleyin
Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun
ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif
tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini
mükemmel şekilde doldurur.
Yüksek kaliteli ışık
• Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• %80'e varan enerji tasarrufu
Aydınlatmanın ötesinde ışık
• Günlük kullanım için basit LED

8718699767730

Özellikler
Akkor benzeri sıcak beyaz

%80'e varan enerji tasarrufu

Günlük kullanım için basit LED

Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına
sahiptir ve size dinlenmek için ideal
sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K
ışık, ev aydınlatma tasarımları için
idealdir

Işık kalitesinden ödün vermeden
LED'lerin enerji tasarrufundan
yararlanın. Mevcut akkor ve halojen
ampullerinizi değiştirerek anında
%80'den fazla tasarruf edin.

Philips'in günlük kullanım LED'leri,
temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için
idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı
bir LED'den beklediğiniz güvenilir
performansı sunar.

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
kapsül
• Soket: G4
• Teknoloji: LED

Çeşitli
• GözRahatlığı: Hayır
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 340 mA
• Verim: 116 lm/W

Ampul boyutları
• Yükseklik: 4 cm
• Ağırlık: 0,006 kg
• Genişlik: 1,5 cm

Ambalaj bilgileri
• EAN: 8718699767730
• EOC: 871869976773000
• Ürün başlığı: LED 28W G4 WW 12V ND
SRT6

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

Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.65
• Gerilim: 12V AC electronic V
• Watt: 2,7 W
• Watt eşdeğeri: 28 W
• Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F

Işık özellikleri
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 315 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
• Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 4 cm
Nominal değerler
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 315 lm
• Nominal güç: 2.7 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50 Hz

8718699767730
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718699767730
• Net ağırlık: 0,004 kg
• Brüt ağırlık: 0,014 kg
• Yükseklik: 12,700 cm

Yayın tarihi: 2022-01-11
Sürüm: 0.266

• Uzunluk: 2,500 cm
• Genişlik: 6,300 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929002389258
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