
Lämmin valkoinen valo
ilman kompromisseja
valon laadun suhteen
Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta

lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin

verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi

• Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

• Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

• Silmiesi mukavuuden puolesta

Kynttilälamppu

LED

4–35 W

E14

Lämmin valkoinen

8718699763510



Kohokohdat
Korvaa vakiohehkulampun
Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa
ansiosta tämä energiaa säästävä LED-
lamppu on täydellinen ja kestävä
vaihtoehto perinteiselle
hehkulampulle.

Täydellinen yleisvalaistukseen

Philipsin nykyaikaiset LED-
vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat
täydellisesti huoneen valaisemiseen.

Silmiesi mukavuuden puolesta

On helppo ymmärtää, miten räikeä
valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo
johtaa häikäistymiseen. Liian pehmeä
valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit
tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-
valoilla, jotka on suunniteltu
säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi
täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Himmennettävä: ei

• Käyttötarkoitus: Sisätilat

• Lampun muoto: Ei-suunnattu kruunu

• Pistoke: E14

• Tekniikka: LED

• Lasin tyyppi: Peili, kruunu

Polttimon mitat

• Korkeus: 8,2 cm

• Paino: 0,016 kg

• Leveys: 4,5 cm

Kestävyys

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

• Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

• Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

• Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

• Väripisteiden ero: 6SDCM

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

• Värilämpötila: 2700 K

• Valon väriluokka: Lämmin valkoinen

• Valovirta: 397 lm

• Syttymisaika: <0.5 s

• Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

• Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä

• EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

• Lampun virta: 40 mA

• Tehokkuus: 99 lm/W

Pakkauksen tiedot

• EAN: 8718699763510

• Tilauskoodi: 871869976351000

• Tuotteen nimi: LEDClassic CM P45
35W WW E14 CL ND SRT4

8718699763510



Tehonkulutus

• Tehokerroin: 0.41

• Jännite: 220-240 V

• Teho: 4 W

• Tehon vastaavuus: 35 W

• Energiatehokkuusmerkintä: A++

Tuotteen mitat ja paino

• Pituus: 8,2 cm

Mitoitusarvot

• Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

• Valovirran mitoitusarvo: 397 lm

• Mitoitusteho: 4 W

Tekniset tiedot

• Taajuus: 50 to 60

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699763510

• Nettopaino: 0,018 kg

• Bruttopaino: 0,037 kg

• Korkeus: 12,700 cm

• Pituus: 5,300 cm

• Leveys: 6,300 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929001395155
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