Mum ve Lustre
LED
7 W-60 W
E14
Sıcak Beyaz

8718699772215

Sıcak Beyaz LED ışığı
deneyimleyin
Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun
ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif
tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini
mükemmel şekilde doldurur.
Yüksek kaliteli ışık
• Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı
Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin
• Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

8718699772215

Özellikler
Nazik LED'ler, gözü yormaz

Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve
evinizde mükemmel ambiyansı
oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle
dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanım ömrü

Standart akkorların yerine geçer
Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime
sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED
ampul, geleneksel akkor ampuller için
sürdürülebilir ideal alternatiftir.
Sert aydınlatmanın gözleri nasıl
zorladığını kolayca görebiliriz. Çok
parlak olduğunda gözleriniz kamaşır.
Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir.

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

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
mum
• Soket: E14
• Teknoloji: LED
• Cam türü: Buzlu
Ampul boyutları
• Yükseklik: 11,4 cm
• Ağırlık: 0,038 kg
• Genişlik: 3,8 cm
Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• lumen bakım faktörü: 70%
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
50.000

Işık özellikleri
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 806 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
• Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K
Çeşitli
• GözRahatlığı: Evet
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 65 mA
• Verim: 115 lm/W
Ambalaj bilgileri
• EAN: 8718699772215
• EOC: 871869977221500
• Ürün başlığı: LED 60W B38 E14 WW
FR ND 1PF/12
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.5
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 7 W
• Watt eşdeğeri: 60 W
• Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): A++

8718699772215
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 11,4 cm
Nominal değerler
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 806 lm
• Nominal güç: 7 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz

Yayın tarihi: 2021-06-04
Sürüm: 0.126

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718699772215
• Net ağırlık: 0,038 kg
• Brüt ağırlık: 0,057 kg
• Yükseklik: 14,600 cm
• Uzunluk: 4,600 cm
• Genişlik: 6,300 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929001325155
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