Spiral enerji
tasarruflu ampul
Economy
12 W (58 W)
E14 duy
Soğuk gün ışığı

8710163406152

Az harcayın, çok tasarruf
yapın
Aradığınız kompakt tasarımlı, basit bir enerji tasarruflu ampul ise
paranızın karşılığını en iyi verecek seçenek bu Philips Economy
ampuldür. 6 yıla kadar kullanım ömrüne sahip olan bu kompakt
ampul, %80'e kadar enerji ve para tasarrufunda bulunur.
Enerji ve para tasarrufu sağlar
• %80'e varan enerji tasarrufu
• Uzun ömürlü - 6 yıla kadar kullanım ömrü
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Özellikler
%80'e varan enerji tasarrufu

tüketerek elektrik faturalarınızı
azaltmanızı ve çevre için üzerinize
düşeni yapmanızı sağlar.

Bu ampul geleneksel ışık kaynaklarına
kıyasla %80'e kadar daha az enerji

Philips enerji tasarruflu ampuller
dayanıklı bir tasarıma sahiptir. 6 yıla
kadar kullanım ömrü sayesinde sık sık
ampul değiştirme zahmeti ve
masrafından kaçınırken yıl boyunca
enerji tasarrufu yaparsınız.

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Şekil: Spiral
• Kısılabilir: Hayır
• Soket: E14
Ampul boyutları
• Yükseklik: 104 mm
• Genişlik: 47 mm
Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 6 a
• lumen bakım faktörü: 0.7
• Nominal kullanım ömrü: 6.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
6.000
Işık özellikleri
• Uygulama: Rahat ışık, Ekstra parlaklık
• Işın açısı: not applicable °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 81
• Renk sıcaklığı: 6500 K
• Işık Renk Kategorisi: Soğuk Gün Işığı
• Nominal ışık akısı: 705 lm
• Başlama süresi: 0.3 s
• Isınma süresi - %60 ışık: 5-40 sn
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 90 mA

Uzun ömürlü - 6 yıla kadar

Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.6
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 12 W
• Watt eşdeğeri: 58 W
• Enerji Verimliliği Etiketi: A
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: not applicable °
• Nominal kullanım ömrü: 6.000 h
• Nominal ışık akısı: 705 lm
• Nominal en yüksek yoğunluk: not
applicable cd
• Nominal güç: 12 W
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8710163406152
• Net ağırlık: 0,053 kg
• Brüt ağırlık: 0,067 kg
• Yükseklik: 14,100 cm
• Uzunluk: 4,800 cm
• Genişlik: 4,800 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929689238602
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