PHILIPS
LED
Lâmpada (Dimerizável)
4,5W (40W)
E27
Chama
Dimerizável

8718696750926

Os benefícios de LED com
um visual retrô
Lâmpadas de filamento Philips LED Classic oferecem economia de
energia, durabilidade e excelente qualidade de luz das LEDs com o estilo
nostálgico das lâmpadas tradicionais. Projetadas para serem vistas, elas
fornecem a luz certa para luminárias decorativas.
Crie a luz certa para sua casa
• Efeito de luz extra quente
Luz além da iluminação
• Estilo vintage, tecnologia de LED moderna

8718696750926

Destaques
Luz extra quente (2200K)
A luz pode ter diferentes temperaturas
de cor, indicadas em unidades
denominadas Kelvin (K). As lâmpadas
com baixo valor de Kelvin produzem
uma luz mais quente e aconchegante,

ao passo que as com maior valor de
Kelvin produzem uma luz fria e
energizante.

Estilo Vintage, LED moderno
Lâmpadas LED Classic são baseadas
na tecnologia LED padrão. Agora, você
pode desfrutar de uma lâmpada de
estilo retrô com tecnologia de ponta
combinada com seu design vintage,
além de economizar de energia

Especificações
Características da lâmpada
• Formato: A60
• Dimerizável: Sim
• Soquete: E27
Dimensões da lâmpada
• Altura: 10,9 cm
• Largura: 6 cm
Durabilidade
• Fator de manutenção de lúmen: 0.7
• Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
• Número de ciclos de alternância:
20.000
Características da luz
• Índice de reprodução de cor (IRC): 80
• Temperatura de cor: 2200 K
• Categoria de cor da luz: Chama
• Fluxo luminoso nominal: 300 lm
• Hora inicial: <0.5 s
• Tempo de aquecimento para 60% de
luz: Luz total instantânea
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Diversos
• EyeComfort: Sim
Outras características
• Corrente da lâmpada: 40 mA
• Conteúdo com mercúrio: 0 mg
Consumo de energia
• Fator de potência: 0.7
• Voltagem: 120 V
• Potência: 4,5 W
• Potência equivalente: 40 W
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – peça:
8718696750926
• EAN/UPC – caixa: 8718696750933
• Peso bruto SAP EAN (peça): 0,057 kg
• Peso líquido (peça): 0,036 kg
• Altura SAP (peça): 16,600 cm
• Comprimento SAP (peça): 6,100 cm
• Largura SAP (peça): 12,500 cm

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece
qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade
das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação
em função disso. As informações apresentadas neste documento não se
destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer
cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o
Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke
Philips N.V.
www.lighting.philips.com

