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Lampu LED canggih
untuk di rumah
Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum
terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan
menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian
lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.
Pilih solusi berkelanjutan
• Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
• Tidak mengandung merkuri
Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa
dekade
• Dirancang agar nyaman di mata
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Kelebihan Utama
Tanpa UV atau IR
Berkas cahaya bebas inframerah
berarti tidak ada panas yang
dipancarkan, dan tanpa sinar
ultraviolet berarti kain dan item di
bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri
Dirancang agar nyaman di mata

Spesifikasi
Karakteristik
• Dapat diredupkan: Tidak
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: Lampu nondireksional
• Soket: E27
• Teknologi: LED
• Jenis kaca: frosted
Dimensi lampu
• Tinggi: 11 cm
• Berat: 0,03 kg
• Lebar: 6 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: 200 °
• Konsistensi warna: 6SDCM
• Indeks sesuaian warna (CRI): 90
• Suhu warna: 4000 K
• Kategori Warna Cahaya: Putih Sejuk
• Flux cahaya nominal: 580 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
• Kode Warna: 940 | CCT of 4000K
Lain-lain
• EyeComfort: Y

Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 55 mA
• Efikasi: 96 lm/W
Informasi kemasan
• EAN: 8718699734589
• EOC: 871869973458900
• Nama produk: LEDBulb 6W E27
4000K 230V 1CT/12 9 ID
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.5
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 6 W
• Watt yang setara: 55 W
Dimensi & berat produk
• Panjang: 11 cm
Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 200 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 580 lm
• Daya listrik terukur: 6 W
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718699734589
• Berat bersih: 0,060 kg
• Berat kotor: 0,075 kg
• Tinggi: 10,700 cm
• Panjang: 6,100 cm
• Lebar: 6,100 cm
• Nomor bahan (12NC): 929003006587

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