Енергозберігаюча
спіральна лампа
Економія
20 Вт (88 Вт)
Цоколь E27
Холодне денне світло

8718291679394

Витрачайте менше,
заощаджуйте більше
Лампа Philips Economy – це ідеальне співвідношення ціни та
якості. Якщо потрібна проста енергозберігаюча лампа у компактній
конструкції. Термін служби цієї компактної лампи до 6 років, за який
вона зекономить до 80 % енергії і грошей.

8718291679394

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Форма лампи: Лампа-спіраль
розсіяного освітлення
• Цоколь: E27
• Технологія: Компактні люмінесцентні
(CFLi)

Інші характеристики
• Струм у лампі: 150 mA

Розміри лампи
• Діаметр: 56 mm
• Висота: 111 mm
• Ширина: 56 mm

Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: not
applicable °
• Номінальний термін експлуатації:
6 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 1200 lm
• Номінальна пікова інтенсивність: not
applicable cd
• Номінальна потужність: 20 W

Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 6 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.7
• Номінальний термін експлуатації:
6 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 6 000
Характеристики світла
• Застосування: Комфортне світло,
Підвищена яскравість
• Кут розсіювання світла: not applicable
°
• Індекс кольоропередачі (CRI): 81
• Колірна температура: 6500 K
• Категорія кольору світла: Холодне
денне світло
• Номінальний світловий потік: 1180 lm
• Час увімкнення: 0.3 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: 5-40 с

Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.516

Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.6
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 20 W
• Еквівалент потужності (Вт): 88 W

Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718291679394
• Вага нетто: 0,064 kg
• Вага брутто: 0,086 kg
• Висота: 14,900 cm
• Довжина: 5,700 cm
• Ширина: 5,700 cm
• Артикул (12NC): 929689219001
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