Tabung linear
LED
16W (36W)
G13
Cahaya Terang Sejuk
Tidak dapat diredupkan
8718696525036

Lampu kerja LED yang
awet dengan kualitas
cahaya tinggi
Tabung linear LED Philips LED memberikan masa pakai yang luar
biasa panjang dan sangat hemat energi. Dengan suhu warnanya
yang terang, tabung ini adalah pengganti tahan lama yang
sempurna bagi tabung lampu pijar linear (TL) Anda.
Lampu berkualitas tinggi
• Pelajari tentang cahaya
• Cahaya siang yang sejuk
Pilih pengganti mudah untuk lampu lama Anda
• Cahaya seketika saat dinyalakan
Pilih solusi berkelanjutan
• Tanpa UV atau Inframerah
• Tabung yang tahan lama - Tahan hingga 15 tahun
• Lebih baik untuk dompet dan planet
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Kelebihan Utama
Pelajari tentang cahaya

Menyala Seketika

Suhu Warna: cahaya dapat memiliki
suhu warna berbeda, yang dinyatakan
dalam satuan Kelvin (K). Lampu
dengan nilai Kelvin rendah
menghasilkan cahaya yang lebih
tenang dan hangat, sementara lampu
dengan nilai Kelvin tinggi
menghasilkan cahaya yang sejuk dan
lebih membangkitkan semangat. CRI:
indeks perenderan warna (CRI\color
rendering index) digunakan untuk
menjelaskan efek warna sumber
cahaya terhadap tampilan warna.
Cahaya alami memiliki CRI 100. CRI
lampu LED Philips selalu lebih dari 80,
ini memastikan warna ditampilkan
seperti aslinya dan alami.

Tidak perlu menunggu: Lampu Philips
LED langsung memberikan tingkat
kecerahan penuh saat dinyalakan.
Hanya dengan menekan sakelar,
ruangan Anda akan langsung terang
seluruhnya. Tidak perlu lagi menunggu.

Dengan masa pakai hingga 15.000 jam,
Anda tidak harus repot sering
mengganti tabung lampu dan nikmati
solusi penerangan sempurna selama
lebih dari 15 tahun.

Tanpa UV atau IR

Hemat energi hingga 80%

Cahaya siang yang sejuk

Lampu ini tidak memiliki komponen
inframerah sehingga tidak ada
memancarkan panas. Selain itu, lampu
ini juga bebas dari komponen ultraviolet. Dua karakteristik ini berarti
lampu tidak akan menyebabkan warna
kain dan item lainnya memudar.

Teknologi LED menghemat hingga 80%
konsumsi energi dibandingkan lampu
standar. Harga lampu ini sebanding
dengan penghematan yang dihasilkan,
sehingga Anda bisa menghemat uang
tahun demi tahun. Teknologi ini juga
membantu melindungi lingkungan.

Lampu ini memiliki suhu warna 6500K,
suhu warna tertinggi tersedia dalam
kategori lampu ini. Oleh karena itu,
lampu ini memberi Anda efek
pencahayaan yang paling mirip
dengan cahaya siang alami. Ini akan
membantu Anda fokus dan menikmati
semua detail.

Masa pakai rata-rata terukur 15.000
jam
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Spesifikasi
Karakteristik
• Bentuk: Tabung
• Dapat diredupkan: Tidak
• Bentuk lampu: Tabung, tepi tunggal
• Soket: G13
Dimensi lampu
• Tinggi: 121,2 cm
• Lebar: 2,78 cm
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: Industri
• Indeks sesuaian warna (CRI): 73
• Suhu warna: 6500 K
• Kategori Warna Cahaya: Putih, Cool
Daylight
• Flux cahaya nominal: 1600 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 120 mA
• Efikasi: 100 lm/W

Tanggal dikeluarkan:
2021-08-28
Versi: 0.502

Informasi kemasan
• Kelompok produk: EyeComfort
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.5
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 16 W
• Watt yang setara: 36 W
Dimensi & berat produk
• Panjang: 121,23 cm
Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 180 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 1600 lm
• Daya listrik terukur: 16 W
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696525036
• Berat bersih: 0,172 kg
• Berat kotor: 0,196 kg
• Tinggi: 127,000 cm
• Panjang: 3,000 cm
• Lebar: 3,000 cm
• Nomor bahan (12NC): 929001184608
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