Ampul
LED
5 W (40 W)
E27
Soğuk beyaz
8718696577790

Ev için son teknoloji LED
ampul
Philips LED ampuller; beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında
fark edebileceğiniz önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Saf ve
zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel mat ampulleriniz için
mükemmel bir alternatiftir.
Sürdürülebilir seçim
• Anahtarı çevirdiğiniz andan itibaren enerji tasarrufu yapın
Yumuşak ışık etkisi
• Yumuşak, rahat bir aydınlatma sağlar
Aydınlatmanın ötesinde ışık
• Günlük kullanım için basit LED

8718696577790

Özellikler
Enerji tasarruflu
Tüm Philips enerji tasarruflu
aydınlatmalar, anahtarı çevirdiğiniz
andan itibaren enerji tasarrufu sağlar.
Kullanım ömürleri boyunca daha az kW
kullanırlar ve bu sayede daha düşük bir
elektrik faturasının da gelmesini
sağlarlar. Enerji tasarrufunun düzeyi,
lambanın türüne ve teknolojiye göre
değişiklik gösterir.

Rahat bir aydınlatma sağlar
Bu ampul yakıldığında, bir akkor
ampule benzer şekilde ortamın her
yerini aydınlatır. Kumaş ve mobilyaları
soldurmayan yumuşak beyaz bir ışık
vererek rahat bir ortam yaratır. Verdiği
yumuşak, beyaz ışığın yanı sıra, genel
oda aydınlatması için mükemmel olan
geniş bir ışık demeti yayar.

Günlük kullanım için basit LED

Philips'in günlük kullanım LED'leri,
temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için
idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı
bir LED'den beklediğiniz güvenilir
performansı sunar.

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Şekil: Standart
• Kısılabilir: Hayır
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
ampul
• Soket: E27

Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.5
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 5 W
• Watt eşdeğeri: 40 W
• Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F

Ampul boyutları
• Yükseklik: 11 cm
• Genişlik: 6 cm

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 10,7 cm

Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• lumen bakım faktörü: 0.7
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
50.000
Işık özellikleri
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 4000 K
• Işık Renk Kategorisi: Beyaz
• Nominal ışık akısı: 470 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 55 mA

Nominal değerler
• Nominal güç: 5 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50 Hz
Ampul
• Renk tutarlılığı: 6

8718696577790
Ampul özellikleri
• Şekil: Standart
• EAN/UPC - ürün: 8718696577790
• Yükseklik: 11 cm
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• Lamba akımı: 55 mA
• Net ağırlık: 0,080 kg
• Renk tutarlılığı: 6
• lumen bakım faktörü: 0.7
• Brüt ağırlık: 0,099 kg
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
ampul
• Genişlik: 6 cm
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Yükseklik: 11,900 cm
• Soket: E27
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
50.000
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• Renk sıcaklığı: 4000 K
• Uzunluk: 6,200 cm
• Güç faktörü: 0.5
• Nominal güç: 5 W
• Işık Renk Kategorisi: Beyaz
• Genişlik: 6,200 cm
• Gerilim: 220-240 V
• Nominal ışık akısı: 470 lm
• Malzeme numarası (12NC):
929001234602
• Watt: 5 W
• Uzunluk: 10,7 cm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Watt eşdeğeri: 40 W
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
• Frekans: 50 Hz
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