PHILIPS
LED
Lampu lilin Li-LED
4 W (25 W)
E14
Kuning
220-240 V

8718696454855

Lampu lilin LED bening
menambah kilau nyaman
untuk rumah Anda
Nikmati lampu LED kuning
Pilihan berkelanjutan
• Tahan lama hingga 15 tahun
• Konsumsi energi sangat rendah; hemat setidaknya 80%
Ciptakan suasana hangat
• Cahaya kuning seperti pijar (2700 K)
Cahaya seketika (LED)
• Cahaya seketika saat dinyalakan

8718696454855

Kelebihan Utama
Tahan lama hingga 15 tahun
Dengan masa pakai hingga 15.000 jam,
lampu LED Philips ini akan menjamin
suasana yang Anda inginkan hingga 15
tahun.*
Konsumsi energi sangat rendah

Cahaya kuning (2700K)
Cahaya bisa memiliki beragam suhu
warna, yang dinyatakan dalam satuan
Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah
menghasilkan cahaya yang lebih
kuning, nyaman dan hangat,
sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi
menciptakan cahaya yang putih dan
lebih berenergi.
Cahaya seketika saat dinyalakan
Tidak perlu menunggu: Lampu Philips
LED menghadirkan tingkat kecerahan
penuh saat dinyalakan.

Saat beralih ke lampu Philips LED,
Anda segera menggunakan energi
hingga 80% lebih rendah tanpa
mengesampingkan output dan kualitas
cahaya.

Spesifikasi
Karakteristik lampu
• Bentuk: Candle
• Dapat diredupkan: Tidak
• Soket: E14
• Kode bentuk lampu: B35
Dimensi lampu
• Tinggi: 106 mm
• Lebar: 35 mm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 15 tahun
• Faktor perawatan lumen: 0.7
• Nominal masa pakai: 15.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
50.000

Karakteristik cahaya
• Penggunaan: Cahaya cerah, Lampu
dasar
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 2700 K
• Kategori Warna Cahaya: Soft White,
Warm White
• Flux cahaya nominal: 250 lm
• Waktu mulai: 0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
Lain-lain
• Kenyamanan Mata: Y
Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 35 mA
• Kandungan merkuri: 0 mg
Informasi kemasan
• Kelompok produk: Kenyamanan Mata
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Konsumsi daya
• Konsumsi daya per 1000 jam: 4 kW
• Faktor daya: 0.4
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 4 W
• Watt yang setara: 25 W
Nilai terukur
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 250 lm
• Daya listrik terukur: 4 W

Tanggal dikeluarkan:
2019-08-19
Versi: 0.358

Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
8718696454855
• EAN/UPC - Kasus: 8718696454862
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,052
kg
• Berat bersih (Bagian): 0,036 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 14,000 cm
• Panjang SAP (Bagian): 4,500 cm
• Lebar SAP (Bagian): 4,500 cm
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