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Lämmin valo tinkimättä valon laadusta

Erittäin lämminsävyinen valo lämpimän ja kutsuvan tunnelman luomiseen

Philipsin LED-liekkipolttimot tarjoavat kauniin lämpimän valon ja poikkeuksellisen pitkän 
käyttöiän. Ne ovat kauniita niin sytytettyinä kuin sammutettuinakin ja sopivat erinomaisesti 
koristeellisiin valaisimiin.

Korkealaatuiseen valaistukseen
• Lue lisää valosta
• Erittäin lämmin valo

Enemmän kuin pelkkää valoa
• Himmennettävä
• Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Erinomainen vaihtoehto vanhoille polttimoillesi
• Syttyy heti
• Tuttu ulkomuoto
• Ei UV- eikä infrapunasäteilyä

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu
• Pitkäkestoiset polttimot – käyttöikä jopa 15 vuotta
• Säästä rahaa ja suojele ympäristöä



 Lue lisää valosta

Värilämpötila: Valolla voi olla eri 
värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-
yksikköinä (K). Polttimot, joilla on alhainen 
Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa 
valoa, kun taas polttimot, joilla on korkeampi 
Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää 
valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä 
(CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta 
väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. 
Philipsin LED-polttimoiden CRI-arvo on aina 
vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta 
ja luonnollisilta.

Erittäin lämmin valo

Polttimon värilämpötila on 2000 K, joten se 
tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa, joka 
sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Himmennettävä
Tätä polttimoa voi käyttää useimpien 
himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma 
lampulla, jota voi himmentää tasaisesti 
kymmeneen prosenttiin täydestä valotehosta. 
Valitse vertailutaulukosta tähän polttimoon 
sopivat himmentimet.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philipsin LED sopii täydellisesti jokapäiväiseen 
käyttöön. Tämä edullinen LED-valo tuottaa 
kauniin valon luotettavasti.

Syttyy nopeasti

Ei tarvetta odottelulle: Philipsin LED-polttimot 
tuottavat täyden kirkkautensa heti 
sytytettäessä. Huone valaistuu kokonaan heti, 
kun valo kytketään. Ei hidasta syttymistä, ei 
odotusta.

Tuttu ulkomuoto
Tuttuun tapaan muotoiltu LED-polttimo 
tarjoaa uusimmat innovaatiot säilyttäen samalla 
perinteisen polttimon ulkoasun.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia

Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää 
polttimoiden vaihtoväliä, ja voit nauttia 
täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää energiaa jopa 80 %

LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % 
energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä 
se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää 
rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös 
ympäristön kuormitusta.

Ei UV- eikä IR-säteilyä

Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman 
infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis 
säteile lämpöä eikä haalista kankaita tai muita 
kohteita.
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Polttimon ominaisuudet
• Muoto: Lamppu
• Kanta/lampunpidin: E27
• Himmennettävä
• Jännite: 220 - 240 V
• Teho: 6 W
• Tehon vastaavuus: 25 W

Virrankulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A
• Virran kulutus / 1 000 h: 6 kWh

Valon ominaisuudet
• Valovirta: 320 lumenia
• Väri: Erittäin lämminsävyinen
• Värilämpötila: 2000 K
• Värinmuodostusindeksi (CRI): 80
• Syttymisaika: <0,5 s
• Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
• Käyttö: Pehmeä valo

Kestävyys
• Lampun käyttöikä: 15 000 tuntia
• Sytytysten määrä: 50 000
• Lumen-pysyvyyskerroin: 0,7
• Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuotta

Polttimon mitat
• Korkeus: 110 mm
• Leveys: 60 mm

Muut ominaisuudet
• Elohopeasisältö: 0 mg
• Tehokerroin: 0,5
• Lampun virta: 25 mA

Mitoitusarvot
• Mitoitusteho: 6 W
• Valovirran mitoitusarvo: 320 lm
• Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
•
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