PHILIPS
LED
Lâmpada (Dimerizável)
6,5W (40W)
E27
Chama
Dimerizável

8718696803516

Projetada para ser vista
Apresentando a nova família de lâmpadas Philips Vintage LED, uma
coleção que evoca as conhecidas lâmpadas incandescentes. Elas se
sobressaem quando usadas em um destaque, dando um toque de
nostalgia ao seu interior.
Luz de alta qualidade
• Feitos para o conforto dos seus olhos
Opção para ter luz de alta qualidade
• Efeito de luz extra quente
Opção de substituição simples para suas lâmpadas antigas
• Tamanho e formato semelhantes de acordo com o padrão de lâmpada incandescente
• Coleção Vintage
• Cord

8718696803516
Opção para ter uma solução sustentável
• Lâmpadas de vida longa - duram até 15 anos
• Melhor para seu bolso e para o planeta
Luz além da iluminação
• Estilo vintage, tecnologia de LED moderna

8718696803516

Destaques
LEDs suaves, um prazer para os olhos

É fácil perceber como uma iluminação
desagradável força os olhos. Se forem
claras demais, você fica ofuscado. Se
forem suaves demais, tremulam. Agora
você pode iluminar suavemente seu
mundo com LEDs feitos para serem
suaves aos seus olhos, e criar o
ambiente perfeito para sua casa.
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.
Substitui incandescente padrão
Com seu lindo design e forma familiar,
esta lâmpada LED econômica é uma
substituta sustentável perfeita de
lâmpadas incandescentes tradicionais.

Coleção Vintage
A coleção Philips Vintage está
disponível em uma variedade de
formas: giant, candle e outros formatos
conhecidos, para fornecer uma fácil
aplicação no seu espaço.
Cord
As lâmpadas Philips podem ser usadas
em combinação com uma das
luminárias Philips Cord para completar
sua iluminação interior e dar um toque
industrial à sua casa.
Vida média de 15.000 horas

A tecnologia LED economiza até 80%
de energia em comparação com sua
lâmpada padrão. Isso significa retorno
do investimento e economia ano após
ano. Ela também ajuda a proteger o
meio ambiente.
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

Com uma vida útil de até 15.000 horas,
você pode reduzir o incômodo de ter
que substituir frequentemente suas
lâmpadas, desfrutando de uma
solução de iluminação perfeita por
mais de 15 anos.

Especificações
Características da lâmpada
• Dimerizável: Sim
• Uso previsto: Interna
• Formato da lâmpada: Lâmpada não
direcional
• Soquete: E27
• Tecnologia: LED

Economiza até 80% de energia

Dimensões da lâmpada
• Altura: 27,3 cm
• Peso: 0,2 kg
• Largura: 6,5 cm
Durabilidade
• Vida média (a 2,7 h/dia): 15 anos
• Fator de manutenção de lúmen: 0.7
• Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
• Número de ciclos de alternância:
20.000
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Características da luz
• Consistência de cor: 6 SDCM
• Índice de reprodução de cor (IRC): 80
• Temperatura de cor: 2000 K
• Categoria de cor da luz: Chama
• Fluxo luminoso nominal: 470 lm
• Hora inicial: <0.5 s
• Tempo de aquecimento para 60% de
luz: Luz total instantânea
Diversos
• EyeComfort: Sim
Outras características
• Corrente da lâmpada: 40 mA
• Conteúdo com mercúrio: 0 mg
• Eficiência: 72 lm/W
Informações da embalagem
• Família do produto: LED clássico,
EyeComfort
Consumo de energia
• Consumo de energia por 1.000 h: 7
kW
• Fator de potência: 0.7
• Voltagem: 230 V
• Potência: 6,5 W
• Potência equivalente: 40 W
• Selo de eficiência energética: A+

Data de emissão:
2020-02-22
Versão: 0.532

Valores nominais
• Tempo de vida nominal: 15.000
hora(s)
• Fluxo luminoso nominal: 470 lm
• Potência nominal: 6.5 W
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC – produto: 8718696803516
• Peso líquido: 0,196 kg
• Peso bruto: 0,260 kg
• Altura: 32,000 cm
• Comprimento: 10,000 cm
• Largura: 10,000 cm
• SAP EAN/UPC – peça:
8718696803516
• Número do material (12NC):
929001873601
• EAN/UPC – caixa: 8718696803523
• Peso bruto SAP EAN (peça): 0,260 kg
• Peso líquido: 0,196 kg
• Altura SAP (peça): 32,000 cm
• Comprimento SAP (peça): 10,000 cm
• Largura SAP (peça): 10,000 cm
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