Žárovka
LED
2,3–40 W
E27
Studená bílá

8719514343740

Čiré svíčkové LED
žárovky dodají vašemu
domovu novou jiskru.
Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné
činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii
a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo
kvalitu osvětlení.
Zvolte udržitelné řešení
• Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
• Dlouhá životnost žárovek – až 45 let
Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém
stavu
• Klasické skleněné svítidlo LED

8719514343740

Přednosti
Uspoří až 90 % energie
V porovnání s klasickými žárovkami
dosahuje technologie LED až
90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe
a šetří vaše peníze rok za rokem.
Pomáhá také chránit životní prostředí.

Dlouhá životnost žárovek – až 45 let
Díky životnosti až 45 000 hodin
nemusíte měnit žárovky tak často
a můžete si užívat perfektní osvětlení
až 45 let.

Specifikace
Charakteristika zdroje
• Stmívatelné: Ne
• Zamýšlené použití: Interiér
• Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
• Patice: E27
• Technologie: LED
• Typ skla: Čirá
Rozměry zářivky
• Výška: 10,5 cm
• Hmotnost: 0,036 kg
• Šířka: 6 cm
Odolnost
• Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51
let
• Faktor poklesu světelného toku: 70%
• Nominální životnost: 50 000 h
• Počet cyklů zapnutí: 500 000
Charakteristika světla
• Konzistence barev: 6SDCM
• Index barevného podání (CRI): 80
• Teplota chromatičnosti: 4000 K
• Kategorie barvy světla: Studená bílá
• Jmenovitý světelný tok: 485 lm
• Doba náběhu: <0.5 s
• Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
• Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
Různé
• EyeComfort: Ano
Další charakteristiky
• Proud žárovky: 30 mA
• Účinnost: 210 lm/W

Informace o balení
• EAN: 8719514343740
• EOC: 871951434374000
• Název produktu: LED CLA 40W A60
E27 4000K CL EELA SRT4
Spotřeba elektrické energie
• Účiník: 0.4
• Napětí: 220-240 V
• Příkon: 2,3 W
• Ekvivalentní příkon: 40 W
• Třída energetické účinnosti (EEL): A
Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka: 10,5 cm
Jmenovité hodnoty
• Jmenovitá životnost: 50 000 h
• Jmenovitý světelný tok: 485 lm
• Jmenovitý výkon: 2.3 W
Technické údaje
• Frekvence: 50-60 Hz
Žárovka
• Konzistence barev: 6

Provedení s čirým sklem
Oblíbené provedení, očekávaný výkon.
Klasický design s čirým sklem, který
napodobuje krásné jiskřivé světlo
tradičních žárovek, se dokonale hodí
do každé místnosti v domácnosti.

8719514343740
Charakteristika zdroje
• EAN/UPC – výrobek: 8719514343740
• Výška: 10,5 cm
• Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51
let
• Proud žárovky: 30 mA
• Čistá hmotnost: 0,030 kg
• Jmenovitá životnost: 50 000 h
• Konzistence barev: 6
• Zamýšlené použití: Interiér
• Hmotnost: 0,036 kg
• Faktor poklesu světelného toku: 70%
• Konzistence barev: 6SDCM
• Hrubá hmotnost: 0,054 kg
• EAN: 8719514343740
• Jmenovitý světelný tok: 485 lm
• Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
• Šířka: 6 cm
• Index barevného podání (CRI): 80
• Výška: 14,600 cm
• EOC: 871951434374000
• Patice: E27
• Počet cyklů zapnutí: 500 000

• Teplota chromatičnosti: 4000 K
• EyeComfort: Ano
• Délka: 6,500 cm
• Název produktu: LED CLA 40W A60
E27 4000K CL EELA SRT4
• Účiník: 0.4
• Jmenovitý výkon: 2.3 W
• Technologie: LED
• Kategorie barvy světla: Studená bílá
• Šířka: 6,300 cm
• Napětí: 220-240 V
• Typ skla: Čirá
• Jmenovitý světelný tok: 485 lm
• Číslo materiálu (12NC):
929003066501
• Příkon: 2,3 W
• Délka: 10,5 cm
• Doba náběhu: <0.5 s
• Ekvivalentní příkon: 40 W
• Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
• Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
• Frekvence: 50-60 Hz
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