
Kirkkaat LED-
kynttilälamput luovat
kaunista säihkettä kotiisi
Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen

valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja

merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu

lamppu korvaa täydellisesti kirkkaat hehkulamput.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

• Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

• Pitkäkestoinen lamppu – käyttöikä jopa 45 vuotta

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

• Lasista valmistettu klassinen LED-valaisin

Lamppu

LED

2,3–40 W

E27

White

8719514343726



Kohokohdat
Säästää energiaa jopa 90 %
LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa
90 % energiaa verrattuna
vakiopolttimoihin. Niinpä se maksaa
itsensä nopeasti takaisin ja säästää
rahaa vuodesta toiseen. Samalla
vähennät myös ympäristön
kuormitusta.

Pitkäkestoinen lamppu – käyttöikä
jopa 45 vuotta
Jopa 45 000 tunnin käyttöikä pidentää
lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia
täydellisestä valaistusratkaisusta yli 45
vuotta.

Kirkkaasta lasista valmistettu malli
Tuttu muoto, odottamasi suorituskyky.
Kirkkaasta lasista valmistetut klassiset
mallit, jotka imitoivat perinteisten
polttimoiden kauniisti säkenöivää
valoa, sopivat täydellisesti kotiisi.

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Himmennettävä: ei

• Käyttötarkoitus: Sisätilat

• Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu

• Pistoke: E27

• Tekniikka: LED

• Lasin tyyppi: Läpinäkyvä

Polttimon mitat

• Korkeus: 10,5 cm

• Paino: 0,036 kg

• Leveys: 6 cm

Kestävyys

• Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
51 a

• Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

• Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

• Sytytysten määrä: 500 000

Valon ominaisuudet

• Väripisteiden ero: 6SDCM

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

• Värilämpötila: 3000 K

• Valon väriluokka: White

• Valovirta: 485 lm

• Syttymisaika: <0.5 s

• Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

• Värikoodi: 830 | CCT of 3000K

Yleistä

• EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

• Lampun virta: 30 mA

• Tehokkuus: 210 lm/W

Pakkauksen tiedot

• EAN: 8719514343726

• Tilauskoodi: 871951434372600

• Tuotteen nimi: LED CLA 40W A60
E27 3000K CL EELA SRT4

Tehonkulutus

• Tehokerroin: 0.4

• Jännite: 220-240 V

• Teho: 2,3 W

• Tehon vastaavuus: 40 W

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

• Pituus: 10,5 cm

Mitoitusarvot

• Eliniän mitoitusarvo: 50 000 tuntia

• Valovirran mitoitusarvo: 485 lm

• Mitoitusteho: 2.3 W

Tekniset tiedot

• Taajuus: 50-60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8719514343726

• Nettopaino: 0,030 kg

• Bruttopaino: 0,054 kg

• Korkeus: 14,600 cm

• Pituus: 6,500 cm

• Leveys: 6,300 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929003066401
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