PHILIPS
LED
Bóng đèn
4 W (50 W)
E27
Ánh sáng trắng ấm

8718696574232

Thiết kế nổi bật
Hình dạng quen thuộc mà bạn biết và yêu thích. Chúng sử dụng năng
lượng ít hơn 80% so với bóng đèn truyền thống nhờ công nghệ tiết kiệm
năng lượng LED mới nhất và dùng lâu hơn gấp mười lần.
Tiết kiệm điện
• Tiết kiệm đến 80% năng lượng
Được thiết kế mang lại chất lượng ánh sáng hoàn hảo
• Phong cách cổ điển, công nghệ LED hiện đại
• Ánh sáng đa hướng

8718696574232

Những nét chính
Tiết kiệm đến 80% năng lượng

Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so
với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn
giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt
đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm
ngay từ bây giờ.
Đèn LEDClassic (sợi đốt)
Các bóng đèn LED cổ điển dựa trên
công nghệ LED tiết kiệm năng lượng
tiêu chuẩn, ngoại trừ các đèn LED được
sắp xếp theo cách giống như các bóng
đèn sợi đốt cổ điển. Giờ đây, bạn có thể
tận hưởng bóng đèn mang phong cách
cổ điển này nhờ công nghệ tiên tiến.

Các thông số
Đặc điểm của đèn
• Hình dạng: Bóng đèn
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
• Ổ cắm: E27
Kích thước đèn
• Chiều cao: 140 mm
Tuổi thọ
• Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/
ngày): 15 năm
• Hệ số duy trì Lumen: 0.7
• Tuổi thọ danh định: 15.000 h
• Số chu kỳ bật/tắt: 20.000
Đặc điểm chiếu sáng
• Ứng dụng: Ánh sáng dễ chịu, Ánh
sáng bình thường
• Chỉ số truyền màu (CRI): 80
• Nhiệt độ màu: 2700 K
• Danh mục màu ánh sáng: Sáng ấm
• Thời gian khởi động: <0.5 s
• Thời gian khởi động đạt đến 60% độ
sáng: Instant full light
Đặc điểm khác
• Cường độ dòng diện: 33 mA
• Hàm lượng thủy ngân: 0 mg

Thông tin đóng gói
• Dòng sản phẩm: LED Classic
Mức tiêu thụ điện
• Mức tiêu thụ điện mỗi 1000h: 4 kW
• Điện áp: 220-240 V
• Công suất: 4 W
• Nhãn hiệu quả năng lượng: A++
Giá trị định mức
• Tuổi thọ định mức: 15.000 h
• Quang thông định mức: 470 lm
• Công suất định mức: 4 W
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Mảnh:
8718696574232
• EAN/UPC - Trường hợp:
8718696574249
• EAN tổng trọng lượng SAP (Mảnh):
0,078 kg
• Trọng lượng thực (Mảnh): 0,048 kg
• Chiều cao SAP (Mảnh): 15,200 cm
• Chiều dài SAP (Mảnh): 7,000 cm
• Chiều rộng SAP (Mảnh): 7,000 cm

Ánh sáng đa hướng
Thấu kính cải tiến này phân phối ánh
sáng đa hướng, ngăn chặn bóng thường
xuất hiện ở cạnh phân tán chùm tia. Kết
quả là chúng ta có ánh sáng trắng tự
nhiên, ấm áp bao quanh.
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