Lampu
LED
10W (83W)
E27 kap
Cahaya Terang Sejuk
Tidak dapat diredupkan
8718696822920

Pencahayaan LED
cerah dengan kualitas
lampu unggulan
Lampu LED Philips menghadirkan cahaya putih yang sejuk, masa
pakai sangat panjang, dan penghematan energi langsung yang
signifikan. Dengan desain murni dan elegan, lampu ini sempurna
untuk mengganti lampu matte biasa.
Hemat energi
• Lampu yang mengurangi konsumsi energi
Ciptakan suasana hangat
• LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari
Lampu yang lebih dari sekadar penerangan
• Menyala seketika

8718696822920

Kelebihan Utama
Hemat energi
LED sederhana untuk penggunaan
sehari-hari

LED Philips sehari-hari adalah lampu
yang sempurna untuk kebutuhan dasar
lampu Anda. Lampu ini memberikan
cahaya yang indah dan performa LED
andal dengan harga terjangkau.
Menyala seketika

Spesifikasi
Karakteristik
• Dapat diredupkan: Tidak
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: Lampu nondirectional
• Soket: E27
• Jenis kaca: Kelam
Dimensi lampu
• Tinggi: 11 cm
• Lebar: 6 cm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 15 tahun
• Faktor perawatan lumen: 0.7
• Nominal masa pakai: 15.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
50.000
Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 200 °
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 6500 K
• Kategori Warna Cahaya: Cool
Daylight
• Flux cahaya nominal: 1020 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
Lain-lain
• EyeComfort: Y

Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 92 mA
Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.5
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 10 W
• Watt yang setara: 83 W
Dimensi & berat produk
• Panjang: 11 cm
Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 200 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 1020 lm
• Daya listrik terukur: 10 W
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696822920
• Berat bersih: 0,060 kg
• Berat kotor: 0,075 kg
• Tinggi: 10,700 cm
• Panjang: 6,100 cm
• Lebar: 6,100 cm
• Nomor bahan (12NC): 929001915987
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