Kapsül
LED
1,9 W (25 W)
G9
Sıcak Beyaz
Dim edilemez

8718696726914

Tanıdık ışık demeti
yenilikçi tasarımla
buluşuyor
Bu şebeke voltajlı LED kapsül; parlak, her yere yayılan, beyaz ışık
sunar.
Yüksek kaliteli ışık
• Işık hakkında bilgi edinin
• Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık
• Her tarafı aydınlatan ışık
• Canlı ışık efekti ortaya çıkaran özel optik tasarım
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Morötesi veya Kızılötesi yok
• Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
• Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi
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Özellikler
Işık hakkında bilgi edinin

Her tarafı aydınlatan ışık
Yenilikçi ancak vintage tasarımlı biçimi
sayesinde bu LED ampul, çok yönlü ışık
dağıtımı sunarak normalde ışık demeti
kenarında oluşan gölgeleri önler. Sonuç
olarak her yerde doğal, sıcak beyaz ışık
sağlar.

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanım ömrü

Pırıltı etkisi
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.

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
Şeffaf, zarif tasarımı ve yenilikçi LED
teknolojisiyle bu dekoratif ampul sıcak,
pırıltılı bir ışık efekti sağlayarak evinizin
atmosferine sakin bir dokunuş katar.
UV ya da IR yoktur

Akkor benzeri sıcak beyaz
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.

Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına
sahiptir ve size dinlenmek için ideal
sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K
ışık, ev aydınlatma tasarımları için
idealdir

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.
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Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Kısılabilir: Hayır
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
glob
• Soket: G9

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 4,8 cm

Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
30.000

Teknik özellikler
• Frekans: 50 Hz

Işık özellikleri
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 204 lm

Nominal değerler
• Nominal güç: 1.9 W

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696726914
• Net ağırlık: 0,024 kg
• Brüt ağırlık: 0,038 kg
• Yükseklik: 10,000 cm
• Uzunluk: 1,800 cm
• Genişlik: 12,000 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929001323831

Diğer özellikler
• Lamba akımı: 18 mA
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.4
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 1,9 W
• Watt eşdeğeri: 25 W
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