Spuldze
LED
5,2 W–75 W
E27

8719514435674

Spilgts LED
apgaismojums ar izcilu
gaismas kvalitāti
Philips LED spuldzes nodrošina brīnišķīgu, silti baltu gaismu,
neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas
ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls
aizvietotājs bezkrāsas kvēlspuldzēm.
Augstas kvalitātes apgaismojums
• Radīts jūsu acu komfortam
Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu
• Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus
• Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus
Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā
veidā
• Klasiskā stikla LED
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Izceltie produkti
Maigs un acīm patīkams LED
apgaismojums

Nav noslēpums, ka spēcīgs
apgaismojums noslogo acis. Pārāk
spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt.

Pārāk maigā apgaismojumā var būt
manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat
maigi izgaismot savu pasauli ar acīm
tīkamu LED apgaismojumu un savās
mājās radīt ideālu noskaņu.
Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas
Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED
tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas.
Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada
ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī
saudzēt apkārtējo vidi.

Specifikācijas
Spuldzes raksturlielumi
• Darbojas ar reostatu: Nē
• Paredzētais lietojums: Iekštelpas
• Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu
gaismu
• Ligzda: E27
• Tehnoloģija: LED
• Stikla veids: Caurspīdīga
Spuldzes izmēri
• Augstums: 12,7 cm
• Svars: 0,045 kg
• Platums: 7 cm
Izturība
• Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7
h dienā): 51 gads(-i)
• Gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients: 70%
• Nominālais kalpošanas laiks: 50 000
stundas
• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu saskaņa: 6SDCM
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
• Krāsu temperatūra: 3000 K
• Gaismas krāsas kategorija: Balts
• Nominālā gaismas plūsma: 1095 lm
• Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
• Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas
atdevei: Tūlītējs maksimāls
izgaismojums
• Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K
Dažādi
• Acu komforts: Jā
Citi raksturlielumi
• Spuldzes strāvas stiprums: 60 mA
• Efektivitāte: 210 lm/W
Iepakojuma informācija
• EAN: 8719514435674
• EOC: 871951443567400
• Produkta nosaukums: LED CLA 75W
A70 E27 3000K CL UE SRT4
Enerģijas patēriņš
• Jaudas koeficients: 0.4
• Spriegums: 220-240 V
• Jauda: 5,2 W
• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
A

Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat
50 gadus
Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000
stundām, tāpēc varat neraizēties par
nepieciešamību bieži mainīt spuldzes,
un ilgāk nekā 50 gadus varēsiet
izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.
Caurspīdīga stikla dizains
Izskats, ko tu mīli un veiktspēja, ko tu
sagaidi. Klasisks caurspīdīga stikla
dizains, kas reproducē tradicionālo
spuldžu brīnišķo, mirdzošo gaismu, kas
lieliski iederas visā mājoklī.
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Produkta izmēri un svars
• Garums: 12,7 cm
Nominālās vērtības
• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 50 000
stundas
• Aprēķinātā gaismas plūsma: 1095 lm
• Nominālā jauda: 5.2 W
Tehniskā specifikācija
• Frekvence: 50-60 Hz

Izlaides datums:
2023-01-04
Versija: 0.78

Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514435674
• Neto svars: 0,045 kg
• Bruto svars: 0,093 kg
• Augstums: 17,800 cm
• Garums: 7,600 cm
• Platums: 7,600 cm
• Materiāla numurs (12NC):
929003480401
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