Sijalka (z možnostjo
zatemnitve)
LED
10,5–100 W
E27
Topla svetloba
Možnost zatemnitve

8719514324077

Uživajte v topli beli
LED-svetlobi z
zatemnitvijo
Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo,
imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne
prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo je popoln
nadomestek klasičnih motnih sijalk.
Izberite sonaravno rešitev
• Boljše za vašo denarnico in naš planet
Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom
• Idealno za splošno osvetlitev prostora

8719514324077

Značilnosti
Prihranite do 90 % energije
Tehnologija LED porabi do 90 % manj
energije v primerjavi s standardnimi
sijalkami. Strošek nakupa se vam tako
kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto
prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako
pomagate tudi pri varovanju okolja.

Idealno za splošno osvetlitev

Specifikacije
Značilnosti
• Možnost zatemnitve: S posameznimi
zatemnilniki
• Namen uporabe: V zaprtih prostorih
• Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
• Vtičnica: E27
• Tehnologija: LED
• Vrsta stekla: Prozorna
Dimenzije sijalke
• Višina: 10,8 cm
• Teža: 0,038 kg
• Širina: 6 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): 90
• Barvna temperatura: 2200-2700 K
• Svetla barva kategorije: Topla
svetloba
• Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
• Čas vklopa: <0.5 s
• Čas ogrevanja za doseganje 60 %
svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
• barvni obroč: 922-927 | CCT of
2200K-2700K
Razno
• Udobje oči: Da

Druge značilnosti
• Tok v sijalki: 55 mA
• Učinkovitost: 144 lm/W
Priložena dokumentacija
• številka EAN: 8719514324077
• EOC: 871951432407700
• Ime izdelka: LED classic 100W A60
E27 CL WGD90 SRT4
Poraba energije
• Koeficient moči: 0.9
• Napetost: 220-240 V
• Moč: 10,5 W
• Moč enakovredne navadne sijalke:
100 W
• Oznaka za energetsko učinkovitost
(EEL): D
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina: 10,8 cm
Nazivne vrednosti
• Predvidena življenjska doba: 15.000 h
• Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
• Nazivna moč: 10.5 W
Tehnične specifikacije
• Frekvenca: 50-60 Hz
Sijalka
• Skladnost barv: 6

Philipsove standarde LED-sijalke za
vse potrebe zagotavljajo sodobno in
idealno splošno osvetlitev prostorov.

8719514324077
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8719514324077
• Neto teža: 0,030 kg
• Bruto teža: 0,054 kg
• Višina: 14,600 cm

• Dolžina: 6,500 cm
• Širina: 6,300 cm
• Številka materiala (12NC):
929003011501
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