
Kirkas LED-valaistus
Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen

pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

• Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi

• Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

• Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

4,3–40 W

E14

Lämmin valkoinen
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Kohokohdat
Lue lisää valosta

Värilämpötila: Valolla voi olla eri
värilämpötiloja, jotka määritellään
Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on

alhainen Kelvin-arvo, tuottavat
lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun
taas lamput, joilla on korkeampi
Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja
virkistävämpää valoa. Värintoistokyky:
Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan
valonlähteen vaikutusta väreihin.
Luonnonvalon CRI-arvo on 100.
Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on
aina vähintään 80, joten värit näyttävät
aina aidoilta ja luonnollisilta.

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

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.

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Himmennettävä: ei

• Käyttötarkoitus: Sisätilat

• Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä

• Pistoke: E14

• Tekniikka: LED

• Lasin tyyppi: Läpinäkyvä

Polttimon mitat

• Korkeus: 9,7 cm

• Paino: 0,014 kg

• Leveys: 3,5 cm

Kestävyys

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

• Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

• Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

• Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

• Keilakulma: 300 °

• Väripisteiden ero: 6SDCM

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

• Värilämpötila: 2700 K

• Valon väriluokka: Lämmin valkoinen

• Valovirta: 470 lm

• Syttymisaika: <0.5 s

• Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

• Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Muut ominaisuudet

• Lampun virta: 40 mA

• Tehokkuus: 109 lm/W

Pakkauksen tiedot

• EAN: 8718699777791

• Tilauskoodi: 871869977779100

• Tuotteen nimi: LED classic 40W B35
E14 WW CL ND3PFDisc

Tehonkulutus

• Tehokerroin: 0.52

• Jännite: 220-240 V

• Teho: 4,3 W

• Tehon vastaavuus: 40 W

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A++
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Tuotteen mitat ja paino

• Pituus: 9,7 cm

Mitoitusarvot

• Valon kulman mitoitusarvo: 300 °

• Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

• Valovirran mitoitusarvo: 470 lm

• Mitoitusteho: 4.3 W

Tekniset tiedot

• Taajuus: 50-60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699777791

• Nettopaino: 0,042 kg

• Bruttopaino: 0,078 kg

• Korkeus: 11,000 cm

• Pituus: 4,500 cm

• Leveys: 13,000 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929001889733
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