
 

 

Philips LED
Egyenes fénycső

4,5 W
S14d fejelésű
Meleg fehér
Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel
Fürdőszobai és konyhai használatra
Ez a Philips LED S14S fénycső egyedülállóan hosszú élettartamot és jelentős 
energiamegtakarítást biztosít. Élénk színhőmérsékletével a hagyományos (TL) fénycsövek 
tökéletes, hosszú élettartamú helyettesítője.

Meleg hangulatot teremt
• A hagyományos izzók igazi meleg fehér fényével (2700 K)

Fenntartható választás
• Akár 15 éves élettartam

Azonnali fény (LED)
• Azonnali fény bekapcsolásra

A valódi, természetes színeiben láthatja a tárgyakat
• Magas színvisszaadás (CRI > 80) az élénk színekért



 Meleg fehér fény (2700 K)
A fények különböző színhőmérsékletekkel 
rendelkezhetnek, amelyet a Kelvin (K) mértékegység 
jelöl. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák 
otthonosabb érzetet keltő fényt bocsátanak ki, míg a 
magasabb Kelvin értékű fényforrások hűvösebb, 
stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak.

Akár 15 éves élettartam

Akár 15 000 órás élettartama által ez a Philips LED-
lámpa az elkövetkezendő 15 évben gondoskodik Ön 
számára a kívánt atmoszféráról.*

Azonnali fény bekapcsolásra

Nincs várakozási idő: A Philips LED lámpái a 
bekapcsolásra azonnal teljes fényerőt biztosítanak.

Magas színvisszaadás (CRI > 80)

A színvisszaadási index (CRI) egy fényforrás azon 
képességét méri, hogy különféle tárgyakat 
megvilágítva vele, mennyire képes azok színét 
visszaadni. A természetes kültéri fény 100-as CRI-
értékkel rendelkezik, és standard viszonyítási 
pontként szerepel bármilyen egyéb fényforrással való 
összehasonlításban. A Philips LED lámpák CRI-
értéke minden esetben magasabb mint 80, így közel 
a napfény értékéhez, valósághű és természetes 
színvisszaadást biztosítanak.
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Az izzó jellemzői
• Forma: Cső
• Feszültség: 220–240 V
• Szabályozható: Nem
• Feszültség: 220–240 V

Energiafogyasztás
• Teljesítmény: 4,5 W
• Energiahatékonysági címke: A+
• Energiafogyasztás 1000 óránként: 4,5 kWh
• Fénykibocsátás [lumenérték]: 375

A fény jellemzői
• Fénykibocsátás: 375 lumen
• Szín: Meleg fehér
• Színhőmérséklet: 2700 K
• Fényhatás/kivitel: Meleg fehér

• Színvisszaadási index (CRI): 83
• Bekapcsolási idő: <0,5 mp

Tartósság
• Lámpa élettartama: 15 000 óra
• Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,7
• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel 

számolva): 15 év(ek)

A fényforrás méretei
• Magasság: 500 mm
• Szélesség: 30 mm

Egyéb jellemzők
• Teljesítménytényező: 0,4
• Lámpa áramerőssége: 44 mA
•

Műszaki adatok
Egyenes fénycső
4,5 W S14d fejelésű, Meleg fehér
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