
Lamppu vertaansa vailla
Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon,

poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän

energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa

täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Laadukasta valoa

• Silmiesi mukavuuden puolesta

Enemmän kuin pelkkää valoa

• Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

• Lasista valmistettu klassinen LED-valaisin

Hehkulamppu
(himmennettävä)

LED

5–40 W

E27

Lämpimän valkoinen

Himmennys
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Kohokohdat
Lempeät LED-valot ovat ilo silmille

On helppo ymmärtää, miten räikeä
valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo

johtaa heijastukseen. Liian pehmeä
valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit
tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-
valoilla, jotka on suunniteltu
säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi
täydellisen tunnelman.

Himmennettävissä lämpimäksi
hehkuksi
Tämän lampun voi himmentää 2 200
kelvinin lämpimästä valosta 2 700
kelvinin valoon. Mitä enemmän valoa
himmennetään, sitä lämpimämmäksi se
muuttuu.

Huurretusta lasista valmistettu malli
Tuttu muoto, odottamasi suorituskyky.
Huurretusta lasista valmistetut klassiset
mallit, jotka imitoivat perinteisten
polttimoiden pehmeästi hehkuvaa
valoa, sopivat täydellisesti kotiisi.

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Himmennettävä: Kyllä

• Käyttötarkoitus: Sisätilat

• Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu

• Pistoke: E27

• Tekniikka: LED

• Lasin tyyppi: Matta

Polttimon mitat

• Korkeus: 10,6 cm

• Leveys: 6 cm

Kestävyys

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

• Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

• Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

• Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

• Keilakulma: 270 °

• Väripisteiden ero: 6SDCM

• Värintoistoindeksi (CRI): 90

• Värilämpötila: 2700-2200 K

• Valon väriluokka: Lämpimän
valkoinen

• Valovirta: 470 lm

• Syttymisaika: <0.5 s

• Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

• Värikoodi: 927-922 | CCT of
2700K-2200K

Yleistä

• EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

• Lampun virta: 32 mA

• Tehokkuus: 94 lm/W

Pakkauksen tiedot

• EAN: 8718699780074

• Tilauskoodi: 871869978007400

• Tuotteen nimi: LED classic 40W A60
E27 FR WGD90 RFSRT4

Tehonkulutus

• Tehokerroin: 0.7

• Jännite: 220-240 V

• Teho: 5 W

• Tehon vastaavuus: 40 W

• Energiatehokkuusmerkintä: A+

Tuotteen mitat ja paino

• Pituus: 10,6 cm

Mitoitusarvot

• Valon kulman mitoitusarvo: 270 °

• Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

• Valovirran mitoitusarvo: 470 lm

• Mitoitusteho: 5 W

Tekniset tiedot

• Taajuus: 50 to 60
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Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699780074

• Nettopaino: 0,060 kg

• Bruttopaino: 0,098 kg

• Korkeus: 14,600 cm

• Pituus: 6,500 cm

• Leveys: 6,300 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002392201
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