Żarówka (z możliwością
przyciemniania)
LED
7–60 W
E27
Warm Glow
Możliwość przyciemniania

8718699770488

Niepowtarzalna
żarówka
Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło,
wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki
eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla
tradycyjnych matowych żarówek.
Wysokiej jakości światło
• Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu
Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu
• Doskonałe do opraw dekoracyjnych
Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i
po wyłączeniu
• Klasyczne szkło LED

8718699770488

Zalety
Łagodne światło LED, które nie męczy
wzroku

Łatwo zauważyć, jak silne światło
może męczyć oczy. Zbyt jasne

powoduje powstawanie odblasków.
Zbyt łagodne powoduje migotanie.
Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój
świat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby były delikatne dla oczu i
tworzyły idealną atmosferę w Twoim
domu.
Doskonałe do opraw dekoracyjnych
Nowoczesne oświetlenie za pomocą
żarówek LED firmy Philips w kształcie
kuli do stosowania w oprawach
dekoracyjnych, takich jak wentylatory
sufitowe i listwy oświetleniowe.

Dane techniczne
Właściwości
• Ściemnialna: Tak
• Użycie zgodne z przeznaczeniem:
Wnętrza
• Kształt lampy: Typ kulisty
bezkierunkowy
• Gniazdo: E27
• Technologia: LED
• Typ szkła: Przezroczysty
Wymiary źródła światła
• Wysokość: 14,2 cm
• Szerokość: 9,5 cm
Trwałość
• Średnia trwałość (przy użytkowaniu
przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
• Współczynnik stabilności strumienia
świetlnego: 70%
• Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h
• Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła
• Kąt rozsyłu światła: 270 °
• Niezmienna barwa światła: 6SDCM
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
• Temperatura barwowa: 2700-2200 K
• Kategoria barwy światła: Warm Glow
• Nominalny strumień świetlny: 806 lm
• Czas rozświetlania: <0.5 s
• Czas rozświetlania do osiągnięcia
60% maksymalnego strumienia
światła: Natychmiastowe
rozświetlenie
• Kod barwy: 927-922 | CCT of
2700K-2200K
Różne
• EyeComfort: Tak
Inne właściwości
• Prąd pobierany przez źródło światła:
40 mA
• Wydajność: 115 lm/W
Informacje o pakowaniu
• Kod EAN: 8718699770488
• EAN: 871869977048800
• Tytuł produktu: LED classic 60W G93
E27 CL WGD90 1PF/4

Szkło przezroczyste
Wygląd, który kochasz, i wydajność,
której oczekujesz. Klasyczne wzory ze
szkła przezroczystego, odwzorowujące
piękne rozświetlenie tradycyjnych
żarówek, idealnie pasują do całego
domu.

8718699770488
Zużycie energii
• Współczynnik mocy: 0.7
• Zasilanie: 220-240 V
• Moc: 7 W
• Odpowiednik w watach: 60 W
• Etykieta efektywności energetycznej
(EEL): A++
Wymiary i waga produktu
• Długość: 14,2 cm
Wartości znamionowe
• Znamionowy kąt rozsyłu światła: 270
°
• Trwałość znamionowa: 15 000 h
• Znamionowy strumień świetlny: 806
lm
• Moc znamionowa: 7 W

Dane techniczne
• Częstotliwość: 50-60 Hz
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718699770488
• Waga netto: 0,060 kg
• Waga brutto: 0,113 kg
• Wysokość: 18,200 cm
• Długość: 10,200 cm
• Szerokość: 13,000 cm
• Numer seryjny (12NC):
929002393001
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