Sijalka (z možnostjo
zatemnitve)
LED
4–25 W
E27
plamen
Možnost zatemnitve

8719514315457

Vrhunska LED-sijalka za
dom
Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo,
ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke
pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka
popolna izbira za prijetno vzdušje.
Pametna osvetlitev enostavne uporabe za priročnejše vsakdanje
življenje
• Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve
Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali
izklopljena
• Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

8719514315457

Značilnosti
Izjemno topla bela svetloba z
možnostjo zatemnitve

Izboljšajte vzdušje v svojem domu z
dodatno toplo belo svetlobo, ki jo je
mogoče z aplikacijo ali glasovnim
ukazom zatemniti na želeno raven
svetlosti.

Čudovitega videza, ko so vklopljene
ali izklopljene

»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko
poskrbijo za pridih elegance in
nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne
na pogled, ko so vklopljene ali
izklopljene.«

Specifikacije
Značilnosti
• Možnost zatemnitve: Da
• Namen uporabe: V zaprtih prostorih
• Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
• Vtičnica: E27
• Tehnologija: LED
• Vrsta stekla: Jantarna
Dimenzije sijalke
• Višina: 14,3 cm
• Teža: 0,045 kg
• Širina: 6,5 cm
Trpežnost
• Povprečna življenjska doba (pri 2,7
ure dnevno): 15 let
• Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
70%
• Nominalna življenjska doba: 15.000 h
• Število ciklov preklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti
• Skladnost barv: 6SDCM
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
• Barvna temperatura: 1800 K
• Svetla barva kategorije: plamen
• Nazivni svetlobni tok: 250 lm
• Čas vklopa: <0.5 s
• Čas ogrevanja za doseganje 60 %
svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
• barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
Razno
• Udobje oči: Da
Druge značilnosti
• Tok v sijalki: 24 mA
• Učinkovitost: 62 lm/W
Priložena dokumentacija
• številka EAN: 8719514315457
• EOC: 871951431545700
• Ime izdelka: LED classic 25W ST64
E27GOLD SP D RFSRT4
Poraba energije
• Koeficient moči: 0.7
• Napetost: 220-240 V
• Moč: 4 W
• Moč enakovredne navadne sijalke: 25
W

8719514315457
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina: 14,3 cm
Nazivne vrednosti
• Predvidena življenjska doba: 15.000 h
• Nazivni svetlobni tok: 250 lm
• Nazivna moč: 4 W
Tehnične specifikacije
• Frekvenca: 50-60 Hz

Značilnosti
• EAN/UPC – izdelek: 8719514315457
• Višina: 14,3 cm
• Povprečna življenjska doba (pri 2,7
ure dnevno): 15 let
• Tok v sijalki: 24 mA
• Neto teža: 0,042 kg
• Predvidena življenjska doba: 15.000 h
• Namen uporabe: V zaprtih prostorih
• Teža: 0,045 kg
• Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
70%
• Skladnost barv: 6SDCM
• Bruto teža: 0,066 kg
• številka EAN: 8719514315457
• Nazivni svetlobni tok: 250 lm
• Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
• Širina: 6,5 cm
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
• Višina: 17,700 cm
• EOC: 871951431545700
• Vtičnica: E27
• Število ciklov preklopa: 20.000
• Barvna temperatura: 1800 K
• Udobje oči: Da
• Dolžina: 7,000 cm
• Ime izdelka: LED classic 25W ST64
E27GOLD SP D RFSRT4
• Koeficient moči: 0.7
• Nazivna moč: 4 W
• Tehnologija: LED
• Svetla barva kategorije: plamen
• Širina: 7,500 cm
• Napetost: 220-240 V
• Vrsta stekla: Jantarna
• Nazivni svetlobni tok: 250 lm
• Moč: 4 W
• Dolžina: 14,3 cm
• Čas vklopa: <0.5 s
• Moč enakovredne navadne sijalke: 25
W
• Čas ogrevanja za doseganje 60 %
svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
• barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
• Frekvenca: 50-60 Hz
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