PHILIPS
СВІТЛОДІОДНА
Лампа
14,5 Вт (120 Вт)
E27
Холодне денне світло
Без регулювання
яскравості

8718696715420

Лампа, яка відрізняється
усіх інших
Ця світлодіодна матова лампа-куля Philips відрізняється м’яким,
розсіяним освітленням, а також винятково довгим строком служби.
Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа ідеально підходить
для відкритих світильників із великим (E27) патроном.
Обирайте для високоякісного освітлення
• Холодне, денне світло
Оберіть просту заміну для ваших старих ламп
• Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання
• Моментальне освітлення після ввімкнення

8718696715420
Обирайте рішення, що захищає природу
• Заощаджує до 80% електроенергії
• Лампи з довшим строком служби – працюють до 10 років
Більш, ніж просто освітлення
• Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

8718696715420

Найважливіше
Холодне, денне світло

Заощаджує до 80% електроенергії

Кольорова температура цієї лампи
складає 6500K — це найвища доступна
кольорова температура у даній
категорії. Вона забезпечує освітлення,
найближче до природного денного
світла. Це допомагає зосередитися та
помічати усі подробиці.

Заощаджуйте до 80% енергії у
порівнянні зі звичайними лампами.
Нова лампа окупає себе, а далі рік за
роком економить ваші гроші. Зменшіть
ваші рахунки за електроенергію —
почніть заощаджувати вже зараз!

Замінює звичайні лампи розжарювання
Ця економічна світлодіодна лампа із
звичною формою та приємним
дизайном — це ідеальна заміна
традиційних ламп розжарювання.
Миттєве ввімкнення

Середній термін експлуатації 10
000 год
Завдяки строку служби, що складає до
10 000 годин, можна уникнути турбот із
регулярною заміною ламп та
насолоджуватись ідеальними рішенням
для освітлення довше 10 років.

Чекати не треба: світлодіодні лампи
Philips видають повну яскравість
одразу після увімкнення. Тільки клацніть
вимикачем, і кімнату вже яскраво
освітлено. Лампи набирають яскравість
моментально — не треба чекати.

Характеристики
Характеристики лампи
• Форма: Звичайна
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Цоколь: E27

Розміри лампи
• Висота: 132 mm
• Ширина: 68 mm

Проста світлодіодна лампа для
повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для
повсякденного використання, ідеально
задовольнить основні потреби у
освітленні. Її приємний відтінок та
надійна робота — це те, чого ви
очікуєте від світлодіодної лампи за
доступною ціною.
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Надійність
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.7
• Номінальний термін експлуатації:
10 000 h
• Кількість циклів перемикання: 50 000

Номінальні значення
• Номінальний кут променя: 150 °
• Номінальний термін експлуатації:
10 000 h
• Номінальний світловий потік: 1800 lm
• Номінальна потужність: 14.5 W

Характеристики світла
• Застосування: Комфортне світло
• Кут розсіювання світла: 150 °
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Кольорова температура: 6500 K
• Категорія кольору світла: Холодне
денне світло
• Номінальний світловий потік: 1800 lm
• Час увімкнення: <0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Instant full light

Розміри та вага в упаковці
• SAP EAN/UPC – штука:
8718696715420
• EAN/UPC – упаковка: 8718696715437
• Вага брутто позиції EAN за SAP (шт):
0,165 kg
• Вага нетто (штуки): 0,131 kg
• Висота за SAP (шт): 13,800 cm
• Довжина SAP (шт): 6,900 cm
• Ширина SAP (шт): 6,900 cm

Інші характеристики
• Струм у лампі: 130 mA
• Вміст ртуті: 0 mg
Споживання енергії
• Споживання енергії на 1000 год.: 14.5
kW
• Коефіцієнт потужності: >0.5
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 14.5 W
• Еквівалент потужності: 120 W
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