Žárovka
LED
5,5–48 W
E27
Teplá bílá

8718699673567

Navržena, aby byla
vidět
Představujeme novou řadu retro lamp Philips Deco LED Giant –
řadu, která připomíná klasické žárovky. Světla vynikají především
jako výrazné stylové prvky, které interiéru dodávají nostalgický
nádech.
Vysoce kvalitní světlo
• Navrženo pro pohodlí vašich očí
Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky
• Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

8718699673567

Přednosti
Jemné světlo LED, příjemné pro oči

Není těžké pochopit, že nevhodné
osvětlení může být pro oči namáhavé.
Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li
příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si
můžete své prostředí jemně osvítit
světly LED, která jsou navržena, aby
byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak
ve svém domově dokonalé prostředí.

Specifikace
Charakteristiky
• Stmívatelné: Ne
• Zamýšlené použití: Interiér
• Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
• Patice: E27
• Technologie: LED
Rozměry zářivky
• Výška: 10,6 cm
• Hmotnost: 0,035 kg
• Šířka: 6 cm
Odolnost
• Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15
let
• Faktor poklesu světelného toku: 70%
• Nominální životnost: 15 000 h
• Počet cyklů zapnutí: 20 000
Charakteristika světla
• Barevné podání světla: 6 SDCM
• Index podání barev (CRI): 80
• Teplota barev: 2500 K
• Kategorie barvy světla: Teplá bílá
• Jmenovitý světelný tok: 600 lm
• Doba náběhu: <0.5 s
• Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Další charakteristiky
• Proud žárovky: 50 mA
• Účinnost: 109 lm/W

Informace o balení
• EAN: 8718699673567
• EOC: 871869967356700
• Název produktu: LED classic 48W
A60 E27 825 GOLD NDSRT4
Spotřeba elektrické energie
• Účiník: 0.51
• Napětí: 220-240 V
• Příkon: 5,5 W
• Ekvivalentní příkon: 48 W
• Třída energetické účinnosti: A++
Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka: 10,6 cm
Jmenovité hodnoty
• Jmenovitá životnost: 15 000 h
• Jmenovitý světelný tok: 600 lm
• Jmenovitý výkon: 5.5 W
Technické údaje
• Četnost: 50 to 60
Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718699673567
• Čistá hmotnost: 0,028 kg
• Hrubá hmotnost: 0,051 kg
• Výška: 15,000 cm
• Délka: 6,600 cm
• Šířka: 6,600 cm
• Číslo materiálu (12NC): 929001941701

Nahrazuje obyčejné žárovky
Tato úsporná žárovka LED s krásným
designem a důvěrně známým tvarem je
dokonalou a udržitelnou náhradou
tradičních žárovek.
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