Sijalka
LED
2,3–40 W
E27
Bela

8719514343726

Prozorne podolgovate
sijalke LED dom
polepšajo s sijočo
svetlobo
Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo,
imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne
prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno
nadomešča jasne sijalke z žarilno nitko.
Izberite sonaravno rešitev
• Boljše za vašo denarnico in naš planet
• Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 45 let
Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali
izklopljena
• Klasična steklena sijalka LED

8719514343726

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.

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 45
let
Z življenjsko dobo sijalk do 45.000 ur
vam ne bo treba več tako pogosto
menjevati sijalk, saj boste lahko uživali
v popolni osvetlitvi tudi več kot 45 let.

Specifikacije
Značilnosti
• Možnost zatemnitve: Ne
• Namen uporabe: V zaprtih prostorih
• Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
• Vtičnica: E27
• Tehnologija: LED
• Vrsta stekla: Prozorna
Dimenzije sijalke
• Višina: 10,5 cm
• Teža: 0,036 kg
• Širina: 6 cm
Trpežnost
• Povprečna življenjska doba (pri 2,7
ure dnevno): 51 let
• Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
70%
• Nominalna življenjska doba: 50.000 h
• Število ciklov preklopa: 500.000
Svetlobne značilnosti
• Skladnost barv: 6SDCM
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
• Barvna temperatura: 3000 K
• Svetla barva kategorije: Bela
• Nazivni svetlobni tok: 485 lm
• Čas vklopa: <0.5 s
• Čas ogrevanja za doseganje 60 %
svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
• barvni obroč: 830 | CCT of 3000K
Razno
• Udobje oči: Da
Druge značilnosti
• Tok v sijalki: 30 mA
• Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija
• številka EAN: 8719514343726
• EOC: 871951434372600
• Ime izdelka: LED CLA 40W A60 E27
3000K CL EELA SRT4
Poraba energije
• Koeficient moči: 0.4
• Napetost: 220-240 V
• Moč: 2,3 W
• Moč enakovredne navadne sijalke: 40
W
• Oznaka za energetsko učinkovitost
(EEL): A
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina: 10,5 cm
Nazivne vrednosti
• Predvidena življenjska doba: 50.000
h
• Nazivni svetlobni tok: 485 lm
• Nazivna moč: 2.3 W
Tehnične specifikacije
• Frekvenca: 50-60 Hz
Sijalka
• Skladnost barv: 6
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8719514343726
• 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):
929003066401

Zasnova s prozornim steklom
Videz, ki ga obožujete, ter delovanje, ki
ga pričakujete. Klasična zasnova s
prozornim steklom, ki poustvarja
čudovito sijočo svetlobo običajnih
sijalk, je popolna izbira za vsak prostor
doma.
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