Лінійна галогенна
лампа
Галогенові
120 Вт (150 Вт)
R7s
Тепле біле світло
Можливість регулювання
яскравості

8727900920963

Яскраве природне
світло
Галогенні лінійні лампи Philips забезпечують яскраве та чітке
галогенне світло. Ці галогенні лампи розроблено для забезпечення
світла і тіні у домі, створюючи цікаві і інтригуючі моменти. Усі
галогенові продукти Philips мають регулювання яскравості.

8727900920963

Характеристики
Характеристики
• Можливість регулювання яскравості:
Так
• Форма лампи: Лінійна лампа
розсіяного освітлення
• Цоколь: R7s
• Технологія: Галогенові
Розміри лампи
• Діаметр: 11 mm
• Висота: 78 mm
• Ширина: 11 mm
Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 2 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.8
• Номінальний термін експлуатації:
2 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 8 000
Характеристики світла
• Застосування: Підвищена яскравість,
Особливі застосування
• Кут розсіювання світла: not applicable
°
• Індекс кольоропередачі (CRI): 100
• Колірна температура: 2900 K
• Категорія кольору світла: Тепле біле
світло
• Номінальний світловий потік: 2220 lm
• Час увімкнення: 0 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості

Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.661

Інші характеристики
• Струм у лампі: not applicable mA
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 1
• Напруга: 230 V
• Потужність (Вт): 120 W
• Еквівалент потужності (Вт): 150 W
Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: not
applicable °
• Номінальний термін експлуатації:
2 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 2110 lm
• Номінальна пікова інтенсивність: not
applicable cd
• Номінальна потужність: 120 W
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8727900920963
• Вага нетто: 6,000 g
• Вага брутто: 18,000 g
• Висота: 12,000 cm
• Довжина: 1,800 cm
• Ширина: 14,000 cm
• Артикул (12NC): 924587244220
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