Ampul (Dim
edilebilir)
LED
5,9 W-60 W
E27
Loş Işık
Dimleme

8719514323957

Kısılabilir 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.
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi
Eviniz için ideal ışığı sağlayın
• Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

8719514323957

Özellikler
%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.

Genel aydınlatma için mükemmel
seçim

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
glob
• Soket: E27
• Teknoloji: LED
• Cam türü: Şeffaf
Ampul boyutları
• Yükseklik: 13,7 cm
• Ağırlık: 0,058 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:
20.000
Işık özellikleri
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 90
• Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Loş Işık
• Nominal ışık akısı: 806 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
• Renk Kodu: 922-927 | CCT of
2200K-2700K
Çeşitli
• GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler
• Lamba akımı: 40 mA
• Verim: 136 lm/W
Ambalaj bilgileri
• EAN: 8719514323957
• EOC: 871951432395700
• Ürün başlığı: LED classic 60W G93
E27 CL WGD90 1PF/4
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.6
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 5,9 W
• Watt eşdeğeri: 60 W
• Energy Efficiency Class: D
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 13,7 cm
Nominal değerler
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 806 lm
• Nominal güç: 5.9 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz
Ampul
• Renk tutarlılığı: 6

Tüm çevrede aydınlatma için standart
Philips LED ampullerle modern
aydınlatma, genel oda aydınlatması
için mükemmeldir.

8719514323957
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8719514323957
• Net ağırlık: 0,060 kg
• Brüt ağırlık: 0,113 kg
• Yükseklik: 18,200 cm

Yayın tarihi: 2021-09-17
Sürüm: 0.140

• Uzunluk: 10,200 cm
• Genişlik: 13,000 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929003010901
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