Pære
LED
2,7 W -25 W
E27
Varm hvid

8718699769987

Oplev varmt hvidt LED
lys
Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en
ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med
det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt
erstatning for de traditionelle matterede pærer.
Lys af høj kvalitet
• Designet til at forkæle dine øjne
Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer
• Samme form og størrelse som en almindelig glødepære
Vælg en bæredygtig løsning
• Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

8718699769987

Vigtigste nyheder
Blødt LED lys, der er behageligt for
øjnene

flimrer. Nu kan du oplyse dine
omgivelser med LED lys, der er
behageligt for øjnene, og skabe den
perfekte atmosfære i hjemmet.

Klassificeret til en gennemsnitlig
levetid på 15.000 timer

Erstatter en almindelig glødepære
Denne energibesparende LED pære
har et smukt design og velkendt form
og er den perfekte bæredygtige
erstatning for traditionelle glødepærer.
Det er nemt at se, hvordan skarp og
hård belysning kan belaste øjnene. Alt
for skarpt lys blænder, og for blød lys

Med en levetid på op til 15.000 timer
kan du reducere besværet ved ofte at
skulle skifte pærer og nyde en perfekt
belysningsløsning i mere end 15 år.

Specifikationer
Egenskaber
• Dæmpbar: Nej
• Tiltænkt anvendelse: Indendørs
• Lyskildens form: Ikkeretningsbestemt pære
• Fatning: E27
• Teknologi: LED
• Glastype: Matteret
Mål for pære
• Højde: 11 cm
• Vægt: 0,046 kg
• Bredde: 6 cm
Holdbarhed
• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
• Normeret levetid: 15.000 t
• Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber
• Spredningsvinkel: 200 °
• Farvekonsistens: 6SDCM
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
• Farvetemperatur: 2700 K
• Lysfarvekategori: Varm hvid
• Nominel lysstrøm: 250 lm
• Starttid: <0.5 s
• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys
• Farvekode: 827 | CCT of 2700K
Diverse
• EyeComfort: Ja
Andre egenskaber
• Lyskildes spænding: 35 mA
• Effektivitet: 92 lm/W
Emballageoplysninger
• EAN: 8718699769987
• EOC: 871869976998700
• Produktets titel: LED 25W A60 E27
WW FR ND 1SRT4
Strømforbrug
• Strømfaktor: 0.4
• Spænding: 220-240 V
• Wattforbrug: 2,7 W
• Svarende til wattforbrug: 25 W
• Energimærke (EEL): A+

8718699769987
Produktmål og -vægt
• Længde: 11 cm
Nominelle værdier
• Nominel spredningsvinkel: 200 °
• Normeret levetid: 15.000 t
• Nominel lysstrøm: 250 lm
• Nominel effekt: 2.7 W

Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718699769987
• Nettovægt: 0,030 kg
• Bruttovægt: 0,054 kg
• Højde: 14,600 cm
• Længde: 6,500 cm
• Bredde: 6,300 cm
• Materiale nummer (12NC):
929001902003

Tekniske specifikationer
• Frekvens: 50-60 Hz
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