PHILIPS
LED
Bec (putere reglabilă)
5 W (32 W)
E14
Flacără
Reglare a intensității
luminoase

8718696814154

Proiectate pentru a fi
văzute
Vă prezentăm noua familie de lămpi cu LED Philips Vintage, o colecție
care amintește de becurile cu incandescență familiare. Acestea ies în
evidență atunci când sunt folosite ca element central, adăugând o notă
de nostalgie interiorului dvs.
Lumină de înaltă calitate
• Lumină extrem de caldă
Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi
• Formă și dimensiuni similare cu cele ale unei lumânări cu incandescență
• Gama Vintage
• Cablu

8718696814154
Alege o soluție de durată
• Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani
• Avantajos pentru portofel și pentru planetă
Lumină dincolo de iluminare
• Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

8718696814154

Repere
Lumină extrem de caldă

Acest bec are o temperatură de culoare
de 2000 K, oferind atmosferei un plus
de liniște și intimitate. Ideal pentru
designul de iluminat al locuinței.
Înlocuiește lumânările cu
incandescență

Gama Vintage
Colecția Philips Vintage este
disponibilă într-o gamă largă de forme
de dimensiuni mari, lumânări și alți
factori de formă familiari, pentru a
asigura o potrivire perfectă cu spațiul
dvs.
Cablu
Becurile Philips pot fi folosite în
combinație cu unul dintre cablurile
Philips pentru a completa iluminatul
interior și pentru a conferi un aspect
industrial spațiului de locuit.
Durată de viață medie nominală de
15.000 de ore

Economie de energie de până la 80%

Tehnologia cu LED economisește până
la 80% din energie comparativ cu un
bec standard. Prin urmare, se
amortizează de la sine și economisește
bani, an după an. În plus, contribuie la
protejarea mediului înconjurător.
Stil vintage, LED modern
Becurile LED Classic se bazează pe
tehnologia economică cu LED-uri
standard. Acum te poți bucura de un
bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă
oră combinată cu design vintage.

Cu un design cu formă deosebită și
dimensiuni familiare, această lumânare
cu LED standard oferă iluminat
contemporan și economii de energie.
Este înlocuitorul perfect și durabil al
lumânărilor cu incandescență
tradiționale.

Cu o durată de viață de până la 15.000
de ore, poți reduce stresul schimbării
frecvente a becurilor și te poți bucura
de o soluție de iluminat perfectă, timp
de peste 15 ani.

Specificaţii
Caracteristicile unui bec
• Intensitate luminoasă reglabilă: Da
• Domeniu de utilizare: Interior
• Formă lampă: Lumânare
nedirecțională
• Tehnologie: LED
Dimensiunile becului
• Înălțime: 12,9 cm
• Lățime: 3,5 cm

Rezistență
• Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15
a
• Factor de întreținere a fluxului
luminos: 0.7
• Durată de viață nominală: 15.000 ore
• Număr de cicluri de comutare: 20.000

8718696814154
Caracteristicile fotometrice
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
• Temperatură culoare: 2200 K
• Categorie culoare lumină: Flacără
• Flux luminos nominal: 350 lm
• Timp de pornire: <0.5 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină:
Lumină instantanee
Alte caracteristici
• Intensitate curent lampă: 38 mA
• Conținut de mercur: 0 mg
Informații ambalaj
• Familie de produse: LED clasic

Valori nominale
• Durată de viață nominală: 15.000 ore
• Flux luminos nominal: 350 lm
• Putere nominală: 5 W
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696814154
• EAN/UPC – Cutie: 8718696814161
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,035 kg
• Greutate netă (unitate): 0,016 kg
• Greutate SAP (unitate): 16,600 cm
• Lungime SAP (unitate): 5,200 cm
• Lățime SAP (unitate): 10,000 cm

Consum de energie
• Consum de energie la 1000 h: 5 kW
• Factor de putere: 0.7
• Tensiune: 220-240 V
• Putere: 5 W
• Putere echivalentă: 32 W
• Etichetă de eficiență energetică: A+
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