
 

 

Philips Softone
Gömb energiatakarékos 
izzó

20 W (86 W)
Normál fejelésű
Meleg fehér

871150083015945
Lágy és otthonos energiatakarékos világítás
A hangulatának megfelelő atmoszférát teremt
Nincs több vakító, kellemetlen fény. A Softone energiatakarékos izzók lágy fényt adnak, 
amely kíméli a szemet. Több fényhatás közül is választhat: a munkához megfelelő élénkítő 
hideg fénytől a pihenéshez ideális meleg fényig.

Lágy fényhatás
• A lágy, szórt fény kellemes érzés a szemnek

Tökéletes forma
• Hagyományos izzókialakítás

Fenntartható választás
• 78%-os energiamegtakarítás, 10 éves élettartam



 A lány fény kellemes a szemnek
A teljes és egyenletes megvilágítást adó izzólámpák 
szórt fénye nem vakít és nem tükröződik.

Hagyományos izzókialakítás
Pontosan úgy néz ki, mint a hagyományos izzók, és 
tökéletesen illeszkedik.

78%-os megtakarítás 10 év alatt
78%-os energiamegtakarítás a hagyományos 
izzókhoz képest. Kifizetődő; 10-szeres élettartam. 
Csökkentse villanyszámláját, és kezdje el a 
megtakarítást azonnal.
871150083015945

Fénypontok

* Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön 
egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, 
majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag 
zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

* * A kompakt fénycsöves lámpák speciális hulladékként kezelendők, 
azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai fényforrásgyártók 
újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, 
valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.
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Műszaki adatok
• Teljesítménytényező: 0,6
• Bekapcsolási idő: 1 mp
• Higanytartalom: 1,4 mg
• Lámpa élettartama: 10 év(ek)
• Névleges élettartam: 10 év(ek)
• Névleges teljesítmény: 20 W
• Teljesítmény: 20 W
• Színvisszaadási index (CRI): 82
• Teljesítmény: 86 W
• Lámpa méretei (szélesség): 121 mm
• Lámpa áramerőssége: 140 mA
• Lámpa méretei (magasság): 182,1 mm
• Lumen: 1160
• Névleges fényteljesítmény: 1160 lm
• Színhőmérséklet: 2700 K
• Kapcsolási ciklusok száma: 6000
• Lámpa élettartama: 10 000 óra
• Névleges élettartam: 10 000 óra

• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,65 (a névleges 
élettartam végén) %

• Felmelegedési idő 60%-os fénykibocsátásig: 10–
80 mp

• Feszültség: 230-240 V
• Energiahatékonysági címke: A
• Armatúrafedél: E27
• Forma: Gömb
• Tompítható: Nem
• Szín: Meleg fehér
• Fényhatás / kidolgozás: Fehér

Feltakarítás eltörés esetén/
hulladékkezelés
• Feltakarítás: Tartsa be a feltakarításra vonatkozó 

ajánlást*
• Hulladékkezelés: Tartsa be a speciális hulladék 

kezelésére vonatkozó utasítást**
•

Műszaki adatok
Gömb energiatakarékos izzó
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