Лампа-свічка і Lustre (з
регулюванням яскравості)
СВІТЛОДІОДНА
3,4 Вт – 40 Вт
E27
Тепла підсвітка
Регулювання яскравості

8719514324497

Спробуйте
світлодіодний
світильник із теплим
білим світлом та
можливістю
регулювання яскравості
Світлодіодні матові лампи-свічки Philips відрізняються м’яким,
розсіяним світлом, а також винятково довгим строком служби.
Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа ідеально
підходить для світильників-канделябрів із малим (E 14) патроном.
Обирайте рішення, що захищає природу
• Краща для вашого гаманця та для планети
Створіть правильне освітлення у вашій оселі
• Ідеально підходять для декоративних світильників

8719514324497

Найважливіше
Заощадження до 90% електроенергії
Технологія світлодіодного освітлення
зберігає до 90% енергії порівняно зі
стандартною лампою розжарювання.
Таким чином, вона окупиться та буде
заощаджувати ваші гроші рік за роком,
водночас допомагаючи захистити
навколишнє середовище.

Ідеально підходять для декоративного
світильника

Характеристики
Характеристики лампи
• Можливість регулювання яскравості:
Тільки зі спеціальними регуляторами
яскравості
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Неспрямована лампалюстра
• Цоколь: E27
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Тип скла: Матовий
Розміри лампи
• Висота: 7,8 cm
• Вага: 0,018 kg
• Ширина: 4,5 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
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 90
• Колірна температура: 2200-2700 K
• Категорія кольору світла: Тепла
підсвітка
• Номінальний світловий потік: 470 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 922-927 | CCT of
2200K-2700K
Різне
• EyeComfort: Так
Інші характеристики
• Струм у лампі: 24 mA
• Ефективність: 138 lm/W
Інформація про упаковку
• EAN: 8719514324497
• EOC: 871951432449700
• Назва продукту: LED classic 40W P45
E27 WGD90 FR SRT4
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.6
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 3,4 W
• Еквівалент потужності (Вт): 40 W
• Рівень енергоефективності: D

Сучасне освітлення — це світлодіодні
лампи-люстри Philips для
використання у декоративних
світильниках, наприклад канделябрах,
вентиляторах під стелею, підсвітці для
дзеркал або вуличних ліхтарях.

8719514324497
Розміри та вага продукту
• Довжина: 7,8 cm

Лампа
• Стабільність кольору: 6

Номінальні значення
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 470 lm
• Номінальна потужність: 3.4 W

Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8719514324497
• Вага нетто: 0,018 kg
• Вага брутто: 0,037 kg
• Висота: 12,700 cm
• Довжина: 5,300 cm
• Ширина: 6,300 cm
• Артикул (12NC): 929003013601

Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz
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