Λαμπτήρας
LED
6,5W-60W
E14
Θερμό λευκό

8719514361461

Δυνατός φωτισμός LED
κορυφαίας ποιότητας
Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν όμορφο, θερμό λευκό φως,
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση
ενέργειας. Χάρη στη λιτή και κομψή σχεδίασή τους, αντικαθιστούν
θαυμάσια τους παραδοσιακούς ματ λαμπτήρες.
Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας
• Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

8719514361461

Χαρακτηριστικά
Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα
πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο
σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED
εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική

Προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά
• Με ρύθμιση έντασης: Όχι
• Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού
χώρου
• Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός
λαμπτήρας luster
• Υποδοχή: E14
• Τεχνολογία: LED
• Τύπος γυαλιού: Διάφανο
Διαστάσεις λαμπτήρα
• Ύψος: 9 cm
• Βάρος: 0,014 kg
• Πλάτος: 2,5 cm
Αντοχή
• Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/
ημέρα): 15 έτος(η)
• Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής:
70%
• Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
• Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
Χαρακτηριστικά φωτισμού
• Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
• Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
• Κατηγορία χρώματος φωτός: Θερμό
λευκό
• Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
• Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
• Χρόνος προθέρμανσης στο 60%
φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
• Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
Διάφορα
• EyeComfort: Ναι
Άλλα χαρακτηριστικά
• Ρεύμα λαμπτήρα: 50 mA
• Απόδοση: 124 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας
• EAN: 8719514361461
• EOC: 871951436146100
• Τίτλος προϊόντος: LED classic 60W T25
E14 WW CL ND SRT4
Κατανάλωση ρεύματος
• Συντελεστής ισχύος: 0.5
• Τάση: 220-240 V
• Ισχύς: 6,5 W
• Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
• Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Μήκος: 9 cm
Ονομαστικές τιμές
• Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
• Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
• Ονομαστική ισχύς: 6.5 W
Τεχνικές προδιαγραφές
• Συχνότητα: 50-60 Hz
Λαμπτήρας
• Χρωματική ομοιομορφία: 6
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8719514361461
• Καθαρό βάρος: 0,012 kg
• Μικτό βάρος: 0,031 kg
• Ύψος: 12,700 cm
• Μήκος: 4,600 cm
• Πλάτος: 6,300 cm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
929002431991

βιώσιμη εναλλακτική για τους
παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.
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