Лампа-свічка і
Lustre
СВІТЛОДІОДНА
1.7 Вт – 15 Вт
E14
Тепле біле світло

8718699771935

Найсучасніша
світлодіодна лампа для
оселі
Світлодіодні лампи Philips випромінюють приємне для очей,
надзвичайно тепле світло, відрізняються надзвичайно довгим
строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії.
Завдяки кольоровій температурі світла ця лампа буде ідеальним
вибором для створення затишної атмосфери.
Оберіть просту заміну для ваших старих ламп
• Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання
Обирайте рішення, що захищає природу
• Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років
Більш, ніж просто освітлення
• Для використання у холодильниках та морозильниках

8718699771935

Найважливіше
Замінює звичайні лампи розжарювання
Ця економічна світлодіодна лампа із
звичною формою та приємним
дизайном — це ідеальна заміна
традиційних ламп розжарювання.
Середній термін експлуатації 15
000 год

Спеціальна лампа для побутової
техніки
Лампи Philips для холодильників можна
використовувати у холодильниках,
морозильниках та в інших місцях з
низькими температурами експлуатації.
Легко замінюйте старі лампи в
побутовій техніці на лампи Philips для
холодильників, які служитимуть довго
та справно.

Завдяки строку служби, що складає до
15 000 годин, можна уникнути турбот із
регулярною заміною ламп та
насолоджуватись ідеальним
освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики
Характеристики лампи
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Неспрямована лампалюстра
• Цоколь: E14
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Тип скла: Матовий
Розміри лампи
• Висота: 5,9 cm
• Вага: 0,014 kg
• Ширина: 2,5 cm

Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 15 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 70%
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 50 000
Характеристики світла
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 2700 K
• Категорія кольору світла: Тепле біле
світло
• Номінальний світловий потік: 150 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 827 | CCT of 2700K

8718699771935
Різне
• EyeComfort: Так
Інші характеристики
• Струм у лампі: 20 mA
• Ефективність: 88 lm/W

Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: 240 °
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 150 lm
• Номінальна потужність: 1.7 W

Інформація про упаковку
• EAN: 8718699771935
• EOC: 871869977193501
• Назва продукту: LED 15W T25 E14 WW
FR ND RF 1SRT6

Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.4
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 1,7 W
• Еквівалент потужності (Вт): 15 W
• Рівень енергоефективності: F

Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718699771935
• Вага нетто: 0,014 kg
• Вага брутто: 0,024 kg
• Висота: 12,700 cm
• Довжина: 2,500 cm
• Ширина: 6,300 cm
• Артикул (12NC): 929001325755

Розміри та вага продукту
• Довжина: 5,9 cm

Дата виходу: 2023-01-07
Версія: 0.337

Лампа
• Стабільність кольору: 6
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