Ampul
LED
14,5 W-100 W
E27
Sıcak Beyaz

8718699675257

Mükemmel ışık
kalitesine sahip sıcak
beyaz ışık
Philips LED ampuller hoş bir sıcak beyaz ışık, son derece uzun bir
ömür ve anında, önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Saf ve şık
tasarımıyla bu ampul, akkor ampulleriniz için mükemmel bir
alternatiftir.
Yüksek kaliteli ışık
• Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Uzun kullanım ömürlü tüpler - 15 yıla kadar dayanır
• Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi
Aydınlatmanın ötesinde ışık
• Günlük kullanım için basit LED
• Anında aydınlatır

8718699675257

Özellikler
Akkor benzeri sıcak beyaz

%90'a varan enerji tasarrufu
LED teknolojisi, standart ampulünüzle
karşılaştırıldığında %90'a varan enerji
tasarrufu sağlar. Böylece kendi
masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf
etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi
korumaya da yardımcı olur.
Günlük kullanım için basit LED

Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına
sahiptir ve size dinlenmek için ideal
sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K
ışık, ev aydınlatma tasarımları için
idealdir
15.000 saatlik nominal ortalama
kullanım ömrü
Philips'in günlük kullanım LED'leri,
temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için
idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı
bir LED'den beklediğiniz güvenilir
performansı sunar.
Anında aydınlatır

15.000 saate varan kullanım ömrü ile,
tüplerinizi sık sık değiştirme
zahmetinden kurtulun ve 15 yıl
boyunca mükemmel bir aydınlatma
çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
glob
• Soket: E27
• Teknoloji: LED
• Cam türü: Buzlu
Ampul boyutları
• Yükseklik: 13,7 cm
• Ağırlık: 0,116 kg
• Genişlik: 9,5 cm

Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• lumen bakım faktörü: 70%
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
30.000

8718699675257
Işık özellikleri
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 1521 lm
• Başlama süresi: 0.4 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 13,7 cm
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: 150 °
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 1521 lm
• Nominal güç: 14.5 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz

Diğer özellikler
• Lamba akımı: 110 mA
• Verim: 104 lm/W
Ambalaj bilgileri
• EAN: 8718699675257
• EOC: 871869967525700
• Ürün başlığı: LED Globe 100W G93
E27 WW FR ND 2PF/3
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.55
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 14,5 W
• Watt eşdeğeri: 100 W
• Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F
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Ampul
• Renk tutarlılığı: 6
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718699675257
• Net ağırlık: 0,172 kg
• Brüt ağırlık: 0,284 kg
• Yükseklik: 12,500 cm
• Uzunluk: 9,500 cm
• Genişlik: 19,700 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929001804658
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