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Pencahayaan LED
cerah dengan kualitas
lampu terbaik
Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan
umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan
menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian
lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.
Lampu berkualitas tinggi
• Dirancang agar nyaman di mata
Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa
dekade
• Ganti ke cahaya yang lebih terang
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Kelebihan Utama
LED lembut, nyaman di mata

Pencahayaan yang kuat sangat mudah
membuat mata lelah. Terlalu terang
akan menyilaukan mata. Terlalu lembut
akan berkedip. Sekarang Anda dapat
menerangi dunia dengan lembut
menggunakan LED yang dirancang
agar nyaman di mata, dan
menciptakan suasana yang sempurna
untuk rumah Anda.

Spesifikasi
Karakteristik
• Dapat diredupkan: Tidak
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: T70
• Soket: E27
• Teknologi: LED
• Jenis kaca: frosted
Dimensi lampu
• Tinggi: 12,57 cm
• Berat: 0,066 kg
• Lebar: 7 cm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 15 tahun
• Faktor perawatan lumen: 70%
• Nominal masa pakai: 15.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
50.000
Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 150 °
• Konsistensi warna: 6SDCM
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 6500 K
• Kategori Warna Cahaya: Cool
Daylight
• Flux cahaya nominal: 2000 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
• Kode Warna: 865 | CCT of 6500K
Lain-lain
• EyeComfort: Y

Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 150 mA
• Efikasi: 117 lm/W
Informasi kemasan
• EAN: 8719514252639
• EOC: 871951425263900
• Nama produk: LEDBright 17W E27
6500K 230V 1CT/12 INDO
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.5
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 17 W
• Watt yang setara: 125 W
Dimensi & berat produk
• Panjang: 12,57 cm
Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 2000 lm
• Daya listrik terukur: 17 W
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8719514252639
• Berat bersih: 0,067 kg
• Berat kotor: 0,092 kg
• Tinggi: 13,000 cm
• Panjang: 7,000 cm
• Lebar: 7,000 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002433587

EyeComfort dengan desain optik
cekung
Lampu ini memberikan kenyamanan,
hemat energi, dan lebih tahan lama
dengan desain cekung yang membuat
area penyinaran lebih luas untuk
menghasilkan cahaya yang lebih
terang.
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