Лампа (з регулюванням
яскравості)
СВІТЛОДІОДНА
11,5 Вт – 100 Вт
E27
Холодне біле світло
Регулювання яскравості

8718699788827

Лампа, яка відрізняється
від усіх інших
Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло,
приємне для очей, відрізняються довгим строком служби та
забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному
та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане
ідеальною заміною традиційних матових ламп.
Високоякісний освітлювальний прилад
• Розроблено для комфорту ваших очей
Більш, ніж просто освітлення
• Затемнюється до теплого свічіння
Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть
вимкненими
• Класична скляна світлодіодна лампа
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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.
Затемнюється до теплого свічіння
З цією лампою з регулюванням
яскравості можливе затемнення від
теплого світла 2200 К до світла з
температурою кольору 2700 K. Чим
сильніше затемнення, тим тепліший
відтінок світла.

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Так
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Лампа грушовидної
форми розсіяного освітлення
• Цоколь: E27
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Тип скла: Прозоре світло
Розміри лампи
• Висота: 14,2 cm
• Ширина: 9,5 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
• Кут розсіювання променю: 270 °
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 4000 K
• Категорія кольору світла: Холодне
біле
• Номінальний світловий потік: 1521 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 840 | CCT of 4000K
Різне
• EyeComfort: Так
Інші характеристики
• Струм у лампі: 68 mA
• Ефективність: 132 lm/W
Інформація про упаковку
• EAN: 8718699788827
• EOC: 871869978882700
• Назва продукту: LED classic 100W
G95 E27 CW CL D 1PF/4

Конструкція з прозорого скла
Зовнішній вигляд, який ви полюбляєте,
та очікувана продуктивність. Класична
конструкція з прозорого скла, що імітує
прекрасне яскраве світло традиційних
ламп, ідеально підходить для вашого
дому.
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Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.7
• Напруга: 230 V
• Потужність (Вт): 11,5 W
• Еквівалент потужності (Вт): 100 W
Розміри та вага продукту
• Довжина: 14,2 cm
Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: 270 °
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 1521 lm
• Номінальна потужність: 11.5 W
Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Характеристики
• EAN/UPC – виріб: 8718699788827
• Номінальний кут освітлення: 270 °
• Висота: 14,2 cm
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 15 a
• Кут розсіювання променю: 270 °
• Струм у лампі: 68 mA
• Вага нетто: 0,070 kg
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 70%
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Вага брутто: 0,147 kg
• EAN: 8718699788827
• Номінальний світловий потік: 1521 lm
• Форма лампи: Лампа грушовидної
форми розсіяного освітлення
• Ширина: 9,5 cm
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Висота: 19,500 cm
• EOC: 871869978882700
• Цоколь: E27
• Кількість циклів перемикання: 20 000
• Колірна температура: 4000 K
• EyeComfort: Так
• Довжина: 10,400 cm
• Назва продукту: LED classic 100W
G95 E27 CW CL D 1PF/4
• Коефіцієнт потужності: 0.7
• Номінальна потужність: 11.5 W
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Категорія кольору світла: Холодне
біле
• Ширина: 10,400 cm
• Напруга: 230 V
• Тип скла: Прозоре світло
• Номінальний світловий потік: 1521 lm
• Потужність (Вт): 11,5 W
• Довжина: 14,2 cm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Еквівалент потужності (Вт): 100 W
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 840 | CCT of 4000K
• Частота: 50-60 Hz
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