Compact fluorescent
Stick bulb
Stik
23 W (125 W)
E27
2700 K
8718696453346

Murah, hemat
Lampu Philips Economy ini adalah opsi "harga terbaik" bila Anda
memerlukan lampu hemat energi dasar dalam desain yang
kompak. Dapat bertahan hingga 6 tahun, lampu kompak ini akan
menghemat energi dan biaya hingga 80%.
Pilihan berkelanjutan
• Konsumsi energi sangat rendah
• Tahan lama hingga 6 tahun

8718696453346

Kelebihan Utama
Hemat energi hingga 80%
Lampu ini hingga 80% hemat energi
dari sumber cahaya biasa, sehingga
membantu Anda menghemat biaya
tagihan listrik sekaligus berkontribusi
terhadap kelestarian lingkungan.

Masa pakai 6
Lampu Philips hemat energi dirancang
untuk tahan lama. Dengan masa pakai
hingga 6 tahun, Anda tidak perlu sering
mengganti lampu dan lebih hemat
biaya, sekaligus menghemat energi
sepanjang tahun.

Spesifikasi
Karakteristik lampu
• Bentuk: Stik
• Dapat diredupkan: Tidak
• Soket: E27
• Kode bentuk lampu: E27
Dimensi lampu
• Tinggi: 162 mm
• Lebar: 48 mm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 6 tahun
• Faktor perawatan lumen: 0.8@2kh
• Nominal masa pakai: 6.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
4.000
Karakteristik cahaya
• Penggunaan: Lebih terang, Lampu
dasar
• Indeks sesuaian warna (CRI): 78
• Suhu warna: 2700 K
• Kategori Warna Cahaya: Cool
Daylight
• Flux cahaya nominal: 1170 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: <40
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Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 165 mA
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.6
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 23 W
• Watt yang setara: 125 W
Nilai terukur
• Masa pakai terukur: 6.000 jam
• Flux cahaya terukur: 1170 lm
• Daya listrik terukur: 23 W
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696453346
• Berat bersih: 0,065 kg
• Berat kotor: 0,081 kg
• Tinggi: 14,650 cm
• Panjang: 4,950 cm
• Lebar: 4,950 cm
• Nomor bahan (12NC): 929689275204
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