Žiarovka
LED
4 W – 35 W
E27
Teplá biela

8718699673529

Navrhnuté tak, aby boli
vidieť
Predstavujeme nový rad lámp Philips deco LED giant vintage –
kolekciu, ktorá pripomína známe klasické žiarovky. Vyniknú, ak ich
použijete ako štýlový doplnok. V interiéri navodia nostalgickú
atmosféru.
Svetlo vysokej kvality
• Navrhnuté pre pohodlie vašich očí
• Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke
Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky
• Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

8718699673529

Hlavné prvky
Jemné LED svetelné zdroje, príjemné
na oči

Teraz si môžete svoje prostredie jemne
osvietiť LED svetelnými zdrojmi
navrhnutými tak, aby boli príjemné pre
oči. V domácnosti si tak vytvoríte
dokonalé prostredie.
Teplé biele svetlo podobné žiarovke

Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné
osvetlenie môže byť pre oči namáhavé.
Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je
príliš jemné, vnímate jeho blikanie.
Táto žiarovka s farebnou teplotou
2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú
atmosféru, ktorá je vhodná na oddych.
Toto svetlo s teplotou 2 700 K je
ideálne na osvetlenie domácnosti.

Technické údaje
Vlastnosti žiarovky
• Možnosť stmievania: Nie
• Zamýšľané použitie: Interiér
• Tvar svetelného zdroja: Nesmerová
žiarovka
• Pätica: E27
• Technológia: LED
Rozmery žiarovky
• Výška: 10,6 cm
• Hmotnosť: 0,035 kg
• Šírka: 6 cm
Životnosť
• Priemerná životnosť (pri používaní
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
• Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%
• Nominálna životnosť: 15 000 h
• Počet spínacích cyklov: 20 000

Vlastnosti svetla
• Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
• Index podania farieb (CRI): 80
• Teplota farieb: 2500 K
• Kategória farby svetla: Teplá biela
• Nominálny svetelný tok: 400 lm
• Doba spustenia: <0.5 s
• Doba zahriania na 60 % svetelného
výkonu: Okamžitý plný svetelný
výkon
Iné vlastnosti
• Prúd: 40 mA
• Obsah ortuti: 0 mg
• Účinnosť: 100 lm/W
Informácie na balení
• EAN: 8718699673529
• EOC: 871869967352900
• Názov produktu: LED classic 35W
A60 E27 825 GOLD NDSRT4

Náhrada za štandardné žiarovky
Vďaka nádhernému dizajnu a
štandardnému tvaru je táto energeticky
úsporná žiarovka LED dokonalou
ekologickou náhradou tradičných
žiaroviek.

8718699673529
Spotreba energie
• Faktor účinnosti: 0.41
• Napätie: 220-240 V
• Výkon vo wattoch: 4 W
• Ekvivalent vo wattoch: 35 W
Menovité hodnoty
• Menovitá životnosť: 15 000 h
• Menovitý svetelný tok: 400 lm
• Menovitý výkon: 4 W
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Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718699673529
• Netto hmotnosť: 0,028 kg
• Brutto hmotnosť: 0,051 kg
• Výška: 15,000 cm
• Dĺžka: 6,600 cm
• Šírka: 6,600 cm
• Materiál krytu (12NC): 929001941501
• Netto hmotnosť: 0,028 kg
• Výška v systéme SAP (kus): 15,000
cm
• Dĺžka systému SAP (kus): 6,600 cm
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