Lampu
LED
4 W (50 W)
E27
Kuning

8718696574195

Didesain agar terlihat
Bentuk familier yang Anda ketahui dan sukai. Lampu ini sekitar
80% lebih hemat energi dibandingkan lampu bohlam tradisional
berkat teknologi LED hemat energi terkini dan 10 tahun lebih tahan
lama.
Hemat energi
• Hemat energi hingga 80%
Didesain untuk kualitas cahaya sempurna
• Teknologi LED modern bergaya vintage
Lampu berkualitas tinggi
• Cahaya segala arah
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Kelebihan Utama
Hemat energi hingga 80%

Hemat energi hingga 80%
dibandingkan lampu standar. Harga

lampu ini sebanding dengan
penghematan yang dihasilkan,
sehingga Anda bisa menghemat uang
tahun demi tahun. Karena itu, kurangi
tagihan listrik Anda dan mulailah
berhemat Sekarang.
LED Classic (filamen)
Lampu LED Classic menggunakan
teknologi LED standar hemat energi,
namun LED diatur sedemikian rupa
agar mirip dengan lampu pijar klasik.
Kini Anda dapat memiliki lampu
bergaya retro dengan teknologi
canggih.

Spesifikasi
Karakteristik
• Bentuk: Lampu
• Dapat diredupkan: Tidak
• Bentuk lampu: Lampu nondirectional
• Soket: E27
Dimensi lampu
• Tinggi: 104 mm
• Lebar: 60 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:
20.000
Karakteristik cahaya
• Penggunaan: Cahaya yang nyaman,
Lampu umum
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 2700 K
• Kategori Warna Cahaya: Kuning
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 33 mA

Informasi kemasan
• Kelompok produk: LED Klasik
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.4
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 4 W
• Watt yang setara: 50 W
• Label Efisiensi Energi (EEL): A++
Dimensi & berat produk
• Panjang: 10,7 cm
Nilai terukur
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 470 lm
• Daya listrik terukur: 4 W
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696574195
• Berat bersih: 0,030 kg
• Berat kotor: 0,052 kg
• Tinggi: 12,000 cm
• Panjang: 6,600 cm
• Lebar: 6,600 cm
• Nomor bahan (12NC): 929001237108

Cahaya segala arah
Lensa inovatif ini memberikan
penyebaran cahaya segala arah,
mencegah bayangan yang biasanya
muncul di ujung berkas cahaya.
Hasilnya? Cahaya kuning natural di
sekeliling.
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