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Kiemelkedő ragyogás és élénk színek

Egy ragyogóbb, inspirálóbb otthon
A Philips Tornado energiatakarékos lámpáinak ragyogó fényében a színek még élettel telibbnek tűnnek. 

Kompakt kivitelének köszönhetően ez az alacsony fogyasztású spirál formájú fényforrás szinte 

mindenhol elfér, és akár 10 éven keresztül gondoskodik az energia- és költségmegtakarításról.

Energiát és pénzt takarít meg
• Akár 80%-os megtakarítás a villanyszámlákon
• Hosszú élettartam – akár 10 évig kitart

Nagy teljesítményű, ragyogó fény
• Ragyogó fény modern kivitelben



 Hosszú élettartam – akár 10 év

A Philips energiatakarékos lámpái hosszú 
élettartamra készülnek. Az akár 10 éves 
élettartamnak köszönhetően elkerülheti a gyakori 
izzócserével járó kényelmetlenségeket és 
költségeket, miközben évről-évre energiát takarít 
meg.

Akár 80%-os energiamegtakarítás
A lámpa akár 80%-kal kevesebb energiát használ fel, 
mint a hagyományos fényforrások, így csökkentheti a 
villanyszámlára kiadott pénzt, és kiveheti részét a 
környezet védelméből.

Ragyogó fény modern kivitelben
A Philips energiatakarékos izzó nagy belmagasságoz 
készült függesztékekhez van tervezve. Bárhol extra 
fényerőt biztosít – professzionális használatra.
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Az izzó jellemzői
• Forma: Spirál
• Fejelés: E27
• Szabályozható: Nem
• Feszültség: 220–240 V

Energiafogyasztás
• Teljesítmény: 60 W
• Teljesítmény: 270 W
• Energiahatékonysági címke: A
• Energiafogyasztás 1000 óránként: 60 kWh

A fény jellemzői
• Fénykibocsátás: 4 300 lumen
• Szín: Meleg fehér
• Színhőmérséklet: 2700 K
• Fényhatás/kivitel: Hideg nappali fény
• Színvisszaadási index (CRI): 80
• Bekapcsolási idő: <= 0,5 mp
• Felmelegedési idő 60%-os fénykibocsátásig: 10–60 

mp

Tartósság
• Lámpa élettartama: 10 000 óra
• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel 

számolva): 10 év(ek)
• Kapcsolási ciklusok száma: 10 000
• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,7

A fényforrás méretei
• Magasság: 262 mm
• Szélesség: 102 mm

Egyéb jellemzők
• Higanytartalom: <= 5 mg
• Teljesítménytényező: 0,95
• Lámpa áramerőssége: 280 mA

Névleges teljesítményadatok
• Névleges teljesítmény: 60 W
• Névleges fényteljesítmény: 4 300 lm
• Névleges élettartam: 10 000 óra
•

Műszaki adatok
Spirál alakú kompakt fénycső
60 W (270 W) E27, Hideg nappali fény
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