Ampul (Dim
edilebilir)
LED
5 W (32 W)
E14
Alev
Dimleme

8718696814154

Dikkat çekici olması için
tasarlandı
Benzer akkor ampulleri yansıtan bir koleksiyon olan yeni Philips
Vintage LED lambalar ailesini tanıtıyor. Bir dekorasyon parçası
olarak kullanıldığında iç mekanlarınıza nostalji havası katarak öne
çıkar.
Yüksek kaliteli ışık
• Ekstra sıcak ışık
Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin
• Akkor mumla benzer şekle ve boyuta sahiptir
• Vintage serisi
• Kablo
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
• Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi
Aydınlatmanın ötesinde ışık
• Vintage tarzı, modern LED teknolojisi

8718696814154

Özellikler
Ekstra sıcak ışık

Bu ampul, 2000 K renk sıcaklığına
sahiptir ve size çok daha sakin ve
samimi bir ortam yaratır. Ev aydınlatma
tasarımları için idealdir.
Mum akkorların yerine kullanılır

Vintage serisi
Philips Vintage koleksiyonu,
mekanınıza kusursuz bir şekilde uyum
sağlamak amacıyla çeşitli dev şekiller,
mumlar ve başka benzer form faktörleri
olarak mevcuttur.
Kablo
Philips ampuller, iç mekan
aydınlatmanızı tamamlamak ve
yaşama alanınıza endüstriyel bir his
vermek için Philips kablolarından
biriyle birlikte kullanılabilir.
15.000 saatlik nominal ortalama
kullanım ömrü

%80'e varan enerji tasarrufu

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.
Vintage tarzı, modern LED
LED Classic ampuller, standart LED
enerji tasarrufu teknolojisine dayanır.
Artık son teknolojiye sahip, vintage
tasarımla birleştirilmiş bu retro tarzı
ampulün keyfini çıkarabilirsiniz.

Estetik tasarımı ve halojen ampule
benzer boyutlarıyla modern, enerji
tasarruflu, standart bir LED mumdur.
Geleneksel akkor mumların yerine
geçecek mükemmel sürdürülebilir bir
alternatiftir.

15.000 saate varan kullanım ömrü
sayesinde ampullerinizi sık sık
değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15
yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma
çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Kısılabilir: Evet
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan
mum
• Soket: E14
• Teknoloji: LED
Ampul boyutları
• Yükseklik: 12,9 cm
• Genişlik: 3,5 cm

Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• lumen bakım faktörü: 0.7
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
20.000

8718696814154
Işık özellikleri
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2200 K
• Işık Renk Kategorisi: Alev
• Nominal ışık akısı: 350 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 8,5 cm
Nominal değerler
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 350 lm
• Nominal güç: 5 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz

Diğer özellikler
• Lamba akımı: 38 mA
Ambalaj bilgileri
• Ürün ailesi: LED Classic
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.7
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 5 W
• Watt eşdeğeri: 32 W

Yayın tarihi: 2022-07-01
Sürüm: 0.723

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696814154
• Net ağırlık: 0,016 kg
• Brüt ağırlık: 0,035 kg
• Yükseklik: 16,600 cm
• Uzunluk: 5,200 cm
• Genişlik: 10,000 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929001896601
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