Лампа (з регулюванням
яскравості)
СВІТЛОДІОДНА
6,5 Вт – 25 Вт
E27
Полум’я
Можливість регулювання
яскравості

8718699629502

Доповніть вінтажний
стиль
Цей шнур Philips Vintage із дротом у тканому обплетенні та
металевим цоколем привнесе стиль «ретро» у вашу житлову
кімнату. Для повноти вінтажності доповніть його світлодіодною
лампою з цоколем E27 із лінійки Philips Vintage.
Високоякісний освітлювальний прилад
• Розроблено для комфорту ваших очей
Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні
• Високоякісний матеріал
• Довжина шнуру регулюється
Оберіть просту заміну для ваших старих ламп
• Серія Vintage

8718699629502

Найважливіше
М’які світлодіоди, світло яких не ріже очі

Погані умови освітлення напружують
зір. Надто яскраве світло —
з’являються відблиски. Надто м’яке —
починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення
яскравішим за допомогою світлодіодів,
спеціально розроблених так, щоб вони
не втомлювали очі, та створити
ідеальну атмосферу у вашій домівці.
Високоякісний матеріал [Шнур]
Цей візуально привабливий шнур із
тканим покриттям гарантує, що після
встановлення ваша лампа висітиме без
нахилу. Напівматове атласне покриття
металевого цоколю додає візуальної
«антикварності» будь-якій лампі.

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Так
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Аксесуари
• Цоколь: E27
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Тип скла: Прозора бурштинова
Розміри лампи
• Висота: 28,6 cm
• Вага: 0,31 kg
• Ширина: 20 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: 20 000

Характеристики світла
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 2000 K
• Категорія кольору світла: Полум’я
• Номінальний світловий потік: 470 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 820 | CCT of 2000K
Різне
• EyeComfort: Так
Інші характеристики
• Струм у лампі: 40 mA
• Ефективність: 72 lm/W
Інформація про упаковку
• Сімейство: СВІТЛОДІОДНА
• EAN: 8718699629502
• EOC: 871869962950200
• Назва продукту: LED giant E27 G200
VIN D + rosegold CORD
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.7
• Напруга: 230 V
• Потужність (Вт): 6,5 W
• Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Довжина шнуру регулюється [Шнур]
Довжина шнуру повністю регулюється:
ви можете підвішувати його на різній
висоті, утворюючи гнучку, динамічну
комбінацію підвісного освітлення над
робочою поверхнею на кухні, а також
обіднім столом.
Серія Vintage
Колекція Philips Vintage доступна у
наборі гігантських форм, а також у
формі свічок та інших звичних формах,
так що вона «впишеться» у ваш простір
без потреби в будь-яких компромісах.

8718699629502
Розміри та вага продукту
• Довжина: 28,6 cm
Номінальні значення
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 470 lm
• Номінальна потужність: 6.5 W
Технічні характеристики
• Частота: 50 Hz

Характеристики
• EAN/UPC – виріб: 8718699629502
• Сімейство: СВІТЛОДІОДНА
• Висота: 28,6 cm
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 15 a
• Струм у лампі: 40 mA
• Вага нетто: 0,660 kg
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Вага: 0,31 kg
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 70%
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Вага брутто: 1,200 kg
• EAN: 8718699629502
• Номінальний світловий потік: 470 lm
• Форма лампи: Аксесуари
• Ширина: 20 cm
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Висота: 38,500 cm
• EOC: 871869962950200
• Цоколь: E27
• Кількість циклів перемикання: 20 000
• Колірна температура: 2000 K
• EyeComfort: Так
• Довжина: 22,500 cm
• Назва продукту: LED giant E27 G200
VIN D + rosegold CORD
• Коефіцієнт потужності: 0.7
• Номінальна потужність: 6.5 W
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Категорія кольору світла: Полум’я
• Ширина: 22,500 cm
• Напруга: 230 V
• Тип скла: Прозора бурштинова
• Номінальний світловий потік: 470 lm
• Потужність (Вт): 6,5 W
• Довжина: 28,6 cm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Еквівалент потужності (Вт): 40 W
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 820 | CCT of 2000K
• Частота: 50 Hz

8718699629502
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