Lâmpada
LED
4 W-60 W
E27
Branca fria

8719514343801

As Lâmpadas LED
transparentes tipo vela
dão um brilho
maravilhoso à sua casa
Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de
iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá
economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a
frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a
qualidade da sua iluminação.
Selecionar para uma solução sustentável
• Melhor para a sua carteira e o planeta
• Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos
Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado
• LED em vidro clássico

8719514343801

Destaques
Poupança de energia de até 90%
A tecnologia LED permite poupar até
90% de energia em comparação com
uma lâmpada convencional. Portanto,
compensa o investimento e poupa-lhe
dinheiro ano após ano. E também
ajuda a proteger o ambiente.

Lâmpada de longa duração – Dura até
50 anos
Com uma vida útil de até
50.000 horas, pode reduzir o
incómodo de substituir
frequentemente as suas lâmpadas e
desfrutar de uma solução de
iluminação perfeita durante mais de
50 anos.

Especificações
Características da lâmpada
• Intensidade regulável: Não
• Utilização prevista: Interior
• Forma da lâmpada: Lâmpada não
direcional
• Casquilho: E27
• Tecnologia: LED
• Tipo de vidro: Transparente
Dimensões da lâmpada
• Altura: 10,5 cm
• Peso: 0,036 kg
• Largura: 6 cm
Duração
• Vida útil média (2,7 horas/dia): 51 a
• Fator de manutenção de lúmenes:
70%
• Vida útil nominal: 50.000 h
• Número de ciclos de acendimento:
500.000
Características da luz
• Consistência da cor: 6SDCM
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
• Temperatura da cor: 4000 K
• Categoria da cor da luz: Branco frio
• Fluxo luminoso nominal: 840 lm
• Tempo de acendimento: <0.5 s
• Período de acendimento até 60% de
luz: Luz total instantânea
• Código da cor: 840 | CCT of 4000K
Diversos
• EyeComfort: Sim

Outras características
• Corrente da lâmpada: 45 mA
• Eficiência: 210 lm/W
Informações da embalagem
• EAN: 8719514343801
• EOC: 871951434380100
• Título do produto: LED CLA 60W A60
E27 4000K CL EELA SRT4
Consumo de energia
• Fator de potência: 0.4
• Tensão: 220-240 V
• Potência: 4 W
• Potência equivalente: 60 W
• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): A
Dimensões e peso do produto
• Comprimento: 10,5 cm
Valores medidos
• Vida útil nominal: 50.000 h
• Fluxo luminoso medido: 840 lm
• Potência medida: 4 W
Especificações técnicas
• Frequência: 50-60 Hz
A lâmpada
• Consistência da cor: 6

Design transparente em vidro
O aspeto que gosta, o desempenho
que espera. Designs clássicos em vidro
transparente que replicam a
maravilhosa luz brilhante das
lâmpadas tradicionais, para uma
solução perfeita em toda a casa.

8719514343801
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8719514343801
• Peso líquido: 0,030 kg
• Peso bruto: 0,054 kg
• Altura: 14,600 cm
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• Comprimento: 6,500 cm
• Largura: 6,300 cm
• Número de material (12NC):
929003066801
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