PHILIPS
LED
Žárovka
5/2,5/1 W (40/18/9 W)
E14
Teplé/velmi teplé/extra
teplé světlo
Nestmívatelné

8718696809754

Jeden světelný zdroj. Váš
vypínač. Tři nastavení
světla.
Změňte atmosféru v místnosti, aby lépe vyhovovala tomu, co zrovna
děláte. Se svítidly LED Philips SceneSwitch můžete snadno změnit
atmosféru z jasného osvětlení přes přirozené světlo až po příjemnou
teplou záři. A bude vám stačit dosavadní vypínač.
Zvolte udržitelné řešení
• Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

8718696809754
Světlo, nikoli pouhé osvětlení
• Tři světelná nastavení – 2700, 2500 a 2200 K
• Není třeba stmívač ani další instalace
• Svítidlo si dokáže zapamatovat vaše poslední nastavení
Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím
• Navrženo pro pohodlí vašich očí
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Přednosti
Ušetří až 80 % energie

Systém Plug and Play

Jemné světlo LED, příjemné pro oči

V porovnání s klasickými žárovkami
dosahuje technologie LED až
80% úspory. Zaplatí se a šetří peníze
rok co rok. Pomáhá také chránit životní
prostředí.

Ihned po zapojení je k dispozici široká
škála skvělých světelných scén, které
uspokojí vaše potřeby a nálady.
Systém ovládání je v samotné žárovce,
takže není třeba další stmívač či
instalace. Stačí svoji žárovku nahradit
žárovkou Scene Switch a můžete
pohodlně přepínat mezi různými
scénami použitím stávajícího vypínače
na zdi. Nejnižší investice a úsilí, které
přinesou nejvyšší úroveň pohodlí. Nyní
můžete snadno měnit atmosféru tak,
aby odpovídala vaší náladě nebo
tomu, co zrovna děláte.

Není těžké pochopit, že nevhodné
osvětlení může být pro oči namáhavé.
Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li
příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si
můžete své prostředí jemně osvítit
světly LED, která jsou navržena, aby
byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak
ve svém domově dokonalé prostředí.

Tři světelná nastavení
Světlo se může lišit svou barevnou
teplotou, která je udávána
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky
s nízkou hodnotou barevné teploty
produkují hřejivější, útulné světlo,
zatímco žárovky s vyšší barevnou
teplotou produkují více energizující
světlo. Tyto nové žárovky Scene Switch
vám umožní přepínat mezi praktickým
osvětlením, přirozeným světlem a
příjemným, hřejivě tlumeným světlem.
Úrovně osvětlení lze měnit mezi 100 %,
40 % a 10 %. Nyní můžete svůj pokoj
snadno přizpůsobit pro různé účely
nebo své aktuální náladě.

Automatická paměť (sceneswitch)

Svítidlo Scene Switch má vestavěný
paměťový čip, který si umí
zapamatovat poslední nastavení světla,
pokud je vypnuto na déle než
6 sekund. Pokud často neměníte
aktivity, rozsvítí se světlo při příštím
zapnutí ve vašem oblíbeném režimu.

8718696809754

Specifikace
Charakteristika zářivky
• Stmívatelné: Ne
• Zamýšlené použití: Interiér
• Tvar svítidla: Nesměrová svíčka
• Patice: E14
• Technologie: LED
• Typ skla: Čirá
Rozměry zářivky
• Výška: 106 mm
• Šířka: 35,5 mm
Odolnost
• Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15
let
• Faktor poklesu světelného toku: 0.7
• Nominální životnost: 15 000 h
• Počet cyklů zapnutí: 20 000
Charakteristika světla
• Index podání barev (CRI): 80
• Teplota barev: 2700/2500/2200 K
• Kategorie barvy světla: Teplé/velmi
teplé/extra teplé světlo
• Jmenovitý světelný tok: 470-180-90
lm
• Doba náběhu: <0.5 s
• Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla

Informace o balení
• Řada výrobků: LED Classic,
EyeComfort
Spotřeba elektrické energie
• Spotřeba energie na 1000 h: 5 kW
• Účiník: 0.51
• Napětí: 220-240 V
• Příkon: 5-2.5-1 W
• Ekvivalentní příkon: 40-18-9 W
• Třída energetické účinnosti: A+
Jmenovité hodnoty
• Jmenovitá životnost: 15 000 h
• Jmenovitý světelný tok: 470-180-90
lm
• Jmenovitý výkon: 5-2.5-1 W
Rozměry a hmotnost balení
• Kus – SAP EAN/UPC:
8718696809754
• Pouzdro – EAN/UPC: 8718696809761
• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 0,035 kg
• Čistá hmotnost (kus): 0,016 kg
• Výška v systému SAP (kus): 16,600
cm
• Délka v systému SAP (kus): 4,200 cm
• Šířka v systému SAP (kus): 10,000 cm

Další charakteristiky
• Proud lampy: 45 mA
• Obsah rtuti: 0 mg
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