Sijalka
LED
7,3–100 W
E27

8719514435650

Močna LED-osvetlitev z
vrhunsko svetlobo
Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za
dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter
zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost
razsvetljave.
Visokokakovostna svetloba
• Izdelana za udobje vaših oči
Izberite sonaravno rešitev
• Boljše za vašo denarnico in naš planet
• Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let
Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali
izklopljena
• Klasična steklena sijalka LED

8719514435650

Značilnosti
Nežne LED-svetilke z očem prijazno
svetlobo

Bleščeča osvetlitev močno
obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se
vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot

da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite
svoj dom z LED-svetilkami, ki so
zasnovane tako, ne obremenjujejo oči
in ustvarijo popolno vzdušje v vašem
domu.
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.

Specifikacije
Značilnosti sijalke
• Možnost zatemnitve: Ne
• Namen uporabe: V zaprtih prostorih
• Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
• Vtičnica: E27
• Tehnologija: LED
• Vrsta stekla: Motna
Dimenzije sijalke
• Višina: 12,7 cm
• Teža: 0,05 kg
• Širina: 7 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: 50.000
Svetlobne značilnosti
• Skladnost barv: 6SDCM
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
• Barvna temperatura: 4000 K
• Svetla barva kategorije: Hladna bela
• Nazivni svetlobni tok: 1535 lm
• Čas vklopa: <0.5 s
• Čas ogrevanja za doseganje 60 %
svetilnosti: takojšnja polna svetloba
• barvni obroč: 840 | CCT of 4000K

Razno
• Udobje oči: Da
Druge značilnosti
• Tok v sijalki: 70 mA
• Učinkovitost: 210 lm/W
Priložena dokumentacija
• številka EAN: 8719514435650
• EOC: 871951443565000
• Ime izdelka: LED CLA 100W A70 E27
4000K FR UE SRT4
Poraba energije
• Koeficient moči: 0.4
• Napetost: 220-240 V
• Moč: 7,3 W
• Moč enakovredne navadne sijalke:
100 W
• Oznaka za energetsko učinkovitost
(EEL): A
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina: 12,7 cm
Nazivne vrednosti
• Predvidena življenjska doba: 50.000
h
• Nazivni svetlobni tok: 1535 lm
• Nazivna moč: 7.3 W

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50
let
Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur
vam ne bo treba več tako pogosto
menjevati sijalk, saj boste lahko uživali
v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot
50 let.
Zasnova z motnim steklom
Videz, ki ga obožujete, ter delovanje, ki
ga pričakujete. Klasična zasnova z
motnim steklom, ki poustvarja nežno
svetlobo običajnih sijalk, je popolna
izbira za vsak prostor doma.

8719514435650
Tehnične specifikacije
• Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8719514435650
• Neto teža: 0,050 kg
• Bruto teža: 0,098 kg
• Višina: 17,800 cm
• Dolžina: 7,600 cm
• Širina: 7,600 cm
• Številka materiala (12NC):
929003480301

Datum izdaje: 2023-01-05
Različica: 0.78

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za
točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno
dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso
komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba
Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta
registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

