Лампа
СВІТЛОДІОДНА
13 Вт – 100 Вт (95 Вт розжар.,
20 Вт КЛЛ)
E27
Холодне денне світло

8719514382558

Найсучасніша
світлодіодна лампа для
оселі
Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє
освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви
одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також
будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.
Обирайте рішення, що захищає природу
• Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
• Не містить ртуті

8719514382558

Найважливіше
Без УФ- та ІЧ-випромінювання
У світловому промені відсутня
інфрачервона складова, тобто не

випромінюється тепло, а також відсутня
ультрафіолетова складова, так що

Не містить ртуті

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Лампа грушовидної
форми розсіяного освітлення
• Цоколь: E27
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Тип скла: Матовий
Розміри лампи
• Висота: 10,8 cm
• Вага: 0,036 kg
• Ширина: 6 cm
Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 10 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 70%
• Номінальний термін експлуатації:
10 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 50 000
Характеристики світла
• Кут розсіювання променю: 150 °
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 6500 K
• Категорія кольору світла: Холодне
денне світло
• Номінальний світловий потік: 1250 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 865 | CCT of 6500K
Різне
• EyeComfort: Ні

фарба тканин та предметів під цим
освітленням не вицвітає.

Інші характеристики
• Струм у лампі: 95 mA
• Ефективність: 96 lm/W
Інформація про упаковку
• EAN: 8719514382558
• EOC: 871951438255800
• Назва продукту: Ecohome LED Bulb
13W 1250lm E27 865 RCA
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.5
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 13 W
• Еквівалент потужності (Вт): 95 W
Розміри та вага продукту
• Довжина: 10,8 cm
Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: 150 °
• Номінальний термін експлуатації:
10 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 1250 lm
• Номінальна пікова інтенсивність: 248
cd
• Номінальна потужність: 13 W
Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz

8719514382558
Характеристики
• EAN/UPC – виріб: 8719514382558
• Номінальний кут освітлення: 150 °
• Висота: 10,8 cm
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 10 a
• Кут розсіювання променю: 150 °
• Струм у лампі: 95 mA
• Вага нетто: 0,030 kg
• Номінальний термін експлуатації:
10 000 година (-н)
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Вага: 0,036 kg
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 70%
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Вага брутто: 0,045 kg
• EAN: 8719514382558
• Номінальний світловий потік: 1250 lm
• Форма лампи: Лампа грушовидної
форми розсіяного освітлення
• Ширина: 6 cm
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Висота: 13,600 cm
• EOC: 871951438255800
• Номінальна пікова інтенсивність: 248
cd
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• Цоколь: E27
• Кількість циклів перемикання: 50 000
• Колірна температура: 6500 K
• EyeComfort: Ні
• Довжина: 6,100 cm
• Назва продукту: Ecohome LED Bulb
13W 1250lm E27 865 RCA
• Коефіцієнт потужності: 0.5
• Номінальна потужність: 13 W
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
• Категорія кольору світла: Холодне
денне світло
• Ширина: 6,100 cm
• Напруга: 220-240 V
• Тип скла: Матовий
• Номінальний світловий потік: 1250 lm
• Потужність (Вт): 13 W
• Довжина: 10,8 cm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Еквівалент потужності (Вт): 95 W
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 865 | CCT of 6500K
• Частота: 50-60 Hz
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