Mum ve Lustre
LED
3,2 W (25 W)
E14
Sıcak Beyaz
Dim edilemez

8718696703137

Gözlerinizi rahatlatan
ışık
Düşük kalitede ışık göz yorgunluğuna neden olur. Evinizi doğru
şekilde aydınlatmak, artık hiç olmadığı kadar önemlidir. Philips LED
lambalar, Göz rahatlığı gerekliliklerinizi† sağladıklarını kanıtlayacak
şekilde, en sıkı test kriterlerini karşılamaktadır.
Yüksek kaliteli ışık
• Işık hakkında bilgi edinin
• Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı
• Titreme görülmez
Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin
• Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Morötesi veya Kızılötesi yok
• Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
• Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi
Aydınlatmanın ötesinde ışık
• Buzdolapları ve dondurucularda kullanım için
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Özellikler
Işık hakkında bilgi edinin

Renk sıcaklığı: ışıkların farklı renk
sıcaklıkları bulunabilir, bu değer Kelvin
(K) adı verilen birimlerle gösterilir.
Düşük Kelvin değerine sahip ampuller
sıcak ve daha sakin bir ışık yaratırken,
daha yüksek Kelvin değerine sahip
ampuller soğuk ve daha enerji verici bir
ışık üretir. CRI: renk oluşturma dizini
(CRI) bir ışık kaynağının renk görünümü
üzerindeki etkisini açıklamak için
kullanılır. Doğal günışığının CRI değeri
100'dür. Philips LED ampullerin CRI
değeri daima 80'in üzerindedir, bu da
renklerin gerçek ve doğal görünmesini
sağlar.

Titreme görülmez
Hızla ve ardı ardına titreyen ışık
gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta
ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet
geçirmesine neden olabilir. Bu hoş
olmayan durum yaşantınızın bir parçası
haline gelmemelidir. LED'ler sürücü
akımına çabuk yanıt verdiklerinden
dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips
LED'ler, sürücü akımındaki
dalgalanmaları en aza indirecek şekilde
tasarlanmıştır ve titremeye neden olan
faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak
bir titreme bile görmezsiniz.
Standart akkorların yerine geçer
Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime
sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED
ampul, geleneksel akkor ampuller için
sürdürülebilir ideal alternatiftir.

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanım ömrü

15.000 saate varan kullanım ömrü
sayesinde ampullerinizi sık sık
değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15
yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma
çözümünün keyfini çıkarın.
%80'e varan enerji tasarrufu

UV ya da IR yoktur

Nazik LED'ler, gözü yormaz

Sert aydınlatmanın gözleri nasıl
zorladığını kolayca görebiliriz. Çok
parlak olduğunda gözleriniz kamaşır.
Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir.
Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve
evinizde mükemmel ambiyansı
oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle
dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

Ampulde ısı yayılmasına neden olan
kızılötesi bir bileşen yoktur. Ayrıca mor
ötesi bir bileşen de yoktur. Bu iki özellik
sayesinde ampul, kumaşın veya başka
eşyaların renginin solmasına neden
olmaz.

LED teknolojisi, standart ampulünüzle
karşılaştırıldığında %80'e varan enerji
tasarrufu sağlar. Böylece kendi
masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf
etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi
korumaya da yardımcı olur.
Özel amaçlı cihaz ampulü
Philips buzdolabı ampulleri
buzdolapları, dondurucular ve çalışma
sıcaklığının düşük olduğu benzer
ortamlarda kullanılabilir. Cihaz
ampullerinizi uzun, kullanışlı bir ömür
vaat eden Philips buzdolabı ampulüyle
değiştirin.
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Teknik Özellikler
Özellikler
• Şekil: Lustre
• Kısılabilir: Hayır
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
lustre
• Soket: E14
Ampul boyutları
• Yükseklik: 7,1 cm
• Genişlik: 2,5 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
• Işın açısı: 160 °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 250 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
Çeşitli
• GözRahatlığı: Evet

Ambalaj bilgileri
• Ürün ailesi: GözRahatlığı
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.4
• Gerilim: 230 V
• Watt: 3,2 W
• Watt eşdeğeri: 25 W
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 7,1 cm
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: 160 °
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 250 lm
• Nominal güç: 3.2 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50 Hz
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696703137
• Net ağırlık: 0,020 kg
• Brüt ağırlık: 0,032 kg
• Yükseklik: 14,600 cm
• Uzunluk: 3,000 cm
• Genişlik: 9,000 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929001325801

Diğer özellikler
• Lamba akımı: 35 mA
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