PHILIPS
СВІТЛОДІОДНА
Лампа
2,3 Вт (12 Вт)
E27
Полум'я

8718699593490

Дизайн, що привертає
увагу
Представляємо нове сімейство світлодіодних ламп Philips Vintage —
колекцію,що нагадує звичні лампи розжарювання. Вони виділяються
візуально та привертають увагу, додаючи відтінок ностальгії до вашого
інтер'єру.
Високоякісний освітлювальний прилад
• Розроблено для комфорту ваших очей
• Надзвичайно тепле світло
Оберіть просту заміну для ваших старих ламп
• Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання
• Серія Vintage
• Шнур
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Обирайте рішення, що захищає природу
• Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років
• Краща для вашого гаманця та для планети
Більш, ніж просто освітлення
• Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія
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Найважливіше
М’які світлодіоди, світло яких не ріже очі

Погані умови освітлення напружують
зір. Надто яскраве світло — з’являються
відблиски. Надто м’яке — починається
мерехтіння. Але тепер ви можете
робити ваше оточення яскравішим за
допомогою світлодіодів, спеціально
розроблених так, щоб вони не
втомлювали очі, та створити ідеальну
атмосферу у вашій домівці.

Замінює звичайні лампи розжарювання
Ця економічна світлодіодна лампа із
звичною формою та приємним
дизайном — це ідеальна заміна
традиційних ламп розжарювання.
Серія Vintage
Колекція Philips Vintage доступна у
наборі гігантських форм, а також у
формі свічок та інших звичних формах,
так що вона «впишеться» у ваш простір
без потреби в будь-яких компромісах.
Шнур
Лампи Philips слід використовувати
разом із одним з декоративних кабелів
Philips: це доповнить внутрішнє
освітлення та наблизить вашу оселю до
індустріального стилю.

Надзвичайно тепле світло

Середній термін експлуатації 15
000 год

Кольорова температура цієї лампи
складає 2000K, тому вона створює
надзвичайно спокійну та затишну
атмосферу. Ідеально пасує для
освітлення домівки.

Завдяки строку служби, що складає до
15 000 годин, можна уникнути турбот із
регулярною заміною ламп та
насолоджуватись ідеальним
освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики
Характеристики лампи
• Форма: Інше
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Цоколь: E27
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА

Розміри лампи
• Висота: 16,8 cm
• Вага: 0,123 kg
• Ширина: 12,7 cm

Заощаджує до 80% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення
зберігає до 80% енергії порівняно з
стандартною лампою розжарювання.
Таким чином, вона окупиться та буде
заощаджувати гроші рік за роком,
водночас допомагаючи захистити
навколишнє середовище.
Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди
Класичні світлодіодні лампи базуються
на стандартній енергоефективній
світлодіодній технології. Тепер ви
можете тішити погляд лампами у стилі
«ретро», в яких найсучасніші технології
поєднані з вінтажним дизайном.

8718699593490
Надійність
• Середній термін експлуатації (при
2,7 год./день): 15 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 0.7
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 20 000
Характеристики світла
• Стабільність кольору: 6 SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 2000 K
• Категорія кольору світла: Полум'я
• Номінальний світловий потік: 120 lm
• Час увімкнення: 0.5 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: Миттєве досягнення
максимальної яскравості
Різне
• EyeComfort: Так

Дата виходу: 2020-04-16
Версія: 0.485

Інші характеристики
• Струм у лампі: 20 mA
• Вміст ртуті: 0 mg
• Ефективність: 54 lm/W
Інформація про упаковку
• Сімейство продуктів: EyeComfort
Споживання енергії
• Споживання енергії на 1000 год.: 3
kW
• Коефіцієнт потужності: 0.5
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 2,3 W
• Еквівалент потужності: 12 W
• Рівень енергоефективності: A+
Номінальні значення
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 125 lm
• Номінальна потужність: 2.3 W
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