PHILIPS
LED
หลอดไฟ
40 วัตต (75 วัตต CFL)
E40
โทนแสงสีขาว
หรี่แสงไมได

8718696715529

ไฟ LED สวางจา ดวยคุณภาพ
แสงชั้นเยี่ยม
หลอดไฟ LED ของ Philips สงมอบแสงอุนโทนขาวที่สวยงาม พรอมอายุการใชงานที่
ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันนาเหลือเชื่อ ดวยการออกแบบที่สงางามและสะอาด
ตา ทำใหหลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไสแบบใสของคุณ
เลือกแสงสวางที่มีคุณภาพสูง
• เรียนรูเกี่ยวกับแสง
• โทนแสงขาว
เลือกอะไหลที่เปลี่ยนไดงายสำหรับหลอดไฟเกาของคุณ
• เปดสวางไดทันที เมื่อใชงาน
เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน
• ประหยัดพลังงานไดสูงสุด 80%
• หลอดไฟอายุการใชงานสูงถึง 10 ป

8718696715529
แสงไฟที่มากกวาความสวาง
• LED ธรรมดาสำหรับการใชในชีวิตประจำวัน
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ไฮไลท
เรียนรูเกี่ยวกับแสง

สวางขึ้นในทันที

LED ธรรมดาสำหรับการใชในชีวิตประจำวัน

อุณหภูมิสี: แสงอาจมีอุณหภูมิสีที่แตกตางกันไป
แสดงเปนหนวยเรียกวา เคลวิน (K) หลอดไฟที่มี
คาเคลวินต่ำจะใหแสงที่อบอุนและสงบ ในขณะ
ที่หลอดไฟที่มีเคลวินสูงกวาจะใหแสงที่เย็น ทรง
พลัง CRI: Color Rendering Index (CRI)
หรือดัชนีความถูกตองของสีนั้นใชสำหรับ
อธิบายผลของแหลงกำเนิดแสงตอสีที่ปรากฏ
แสงอาทิตยมีคา 100 CRI ซึ่ง CRI ของหลอด
ไฟ LED ของ Philips นั้นสูงกวา 80 เสมอเพื่อ
ใหสีที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด

ตอบสนองอยางรวดเร็ว: หลอดไฟ LED
Philips จะใหแสงสวางสูงสุดทันทีที่เปด เพียง
กดสวิตชหองของคุณก็จะสวางอยางเต็มที่ใน
ทันทีอยางไมตองรีรอ

Philips everyday LED เปนหลอดไฟที่เหมาะ
สมสำหรับความตองการแสงไฟขั้นพื้นฐานของ
คุณ โดยจะใหแสงที่สวยงามและประสิทธิภาพ
การทำงานที่เชื่อถือไดตามที่คุณจะคาดหวังจาก
LED ในราคาที่ไมแพง

ประหยัดพลังงานไดสูงสุด 80%

โทนแสงขาว

ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลอดไฟมาตรฐาน คุมราคาและประหยัดเงินไป
หลายป ลดคาไฟและเริ่มการออมไดแลววันนี้

หลอดไฟนี้มีอุณหภูมิสี 6500K ซึ่งเปนอุณหภูมิ
สีที่สูงที่สุดของหลอดประเภทนี้ จึงใหแสงที่ใกล
เคียงกับแสงธรรมชาติที่สุด ซึ่งชวยใหมีสมาธิ
และรับรูไดทุกรายละเอียด

อายุการใชงานเฉลี่ย 10,000 ชั่วโมง
ดวยอายุการใชงานสูงถึง 10,000 ชั่วโมง คุณ
จึงไมตองคอยเปลี่ยนหลอดไฟบอยๆ และ
เพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสวางที่ยอดเยี่ยมได
ยาวนานถึง 10 ป

8718696715529

รายละเอียดเฉพาะ
คุณลักษณะหลอดไฟ
• รูปทรง: มาตรฐาน
• หรี่แสงได: ไมมี
• ชอง: E40
ความทนทาน
• อายุการใชงานสั้น: 10,000 h
คุณลักษณะการสองสวาง
• การใชงาน: แสงสวางสบายตา
• มุมของลำแสง: 150 °
• ดัชนีความถูกตองของสีสันของวัตถุภายใต
แสงไฟ (CRI): 80
• การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
• หมวดหมูสีของแสงไฟ: สีขาว, โทนแสงสีขาว
• ฟลักซการสองสวางเล็กนอย: 5000 lm
• เวลาในการติดสวาง: <0.5 s
• เวลาวอรมอัพจนถึงสองสวาง 60%: Instant
full light

วันทีอ
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การใชพลังงาน
• การใชพลังงาน ตอ 1000 ชม.: 40 kW
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
• ขนาดวัตต: 40 W
• จำนวนวัตตเทียบเทา: 75 W CFL - N.A for
Incandescent W
คาที่กำหนด
• อัตราอายุการใชงาน: 10,000 h
ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• SAP EAN/UPC - ชิ้น:
8718696715529
• EAN/UPC - กรณี: 8718696715536
• SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น): 0.456 kg
• น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น): 0.317 kg
• สวนสูง SAP (ชิ้น): 25.400 cm
• ความยาว SAP (ชิ้น): 13.500 cm
• ความกวาง SAP (ชิ้น): 13.500 cm
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