
Ragyogó LED
megvilágítás kiváló
fényminőséggel
A Philips LED-es izzók gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen

hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást

biztosítanak. Letisztult, elegáns kivitelével ez a tökéletes csereizzó

a hagyományos átlátszó izzókhoz.

Kiváló minőségű fényforrás

• Szemnyugtató hatású

Egyszerűen használható okosvilágítás a kényelmesebb
mindennapokért

• Időzítők és ütemezés beállítása a kényelem érdekében

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra
tervezve

• Szemnyugtató hatású

Fényforrás

LED

7,5–60 W

E27

Meleg fehér

8718699782696



Fénypontok
Lágy LED-világítás, mely kellemes a
szemnek

Egyértelmű tény, hogy az éles fény
bántja a szemet. A túl fényes világítás
szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most
olyan lágy LED-megvilágítás érhető el,
amely kíméli a szemet, és tökéletes
hangulatot teremt az Ön otthonában.

Időzítők és ütemezés beállítása a
kényelem érdekében
Beállítható kényelmi módok, világítási
ütemezés és nyaralási üzemmód.

Szemnyugtató hatású

Közismert tény, hogy az éles fény
bántja a szemet. A túl fényes világítás
szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,
akkor csak hunyorog az ember. Most
olyan lágy LED-megvilágítást hozhat
otthonába, amely kíméli a szemet, és
megteremti a lakótér tökéletes
hangulatát.

Műszaki adatok
Jellemzők

• Szabályozható: Nem

• Rendeltetés: Beltéri

• Lámpa alakja: Nem irányított fényű
fényforrás

• Foglalat/fejelés: E27

• Technológia: LED

• Üveg típusa: Matt

Fényforrás méretei

• Magasság: 11,4 cm

• Tömeg: 0,065 kg

• Szélesség: 6,2 cm

Tartósság

• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap
működéssel számolva): 15 év(ek)

• Lumen fényáram megmaradási
tényező: 70%

• Névleges élettartam: 15 000 h

• Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

• A fénysugár szöge: 250 fok

• Színkonzisztencia: 6SDCM

• Színvisszaadási index (CRI): 80

• Színhőmérséklet: 2700 K

• Fényszín kategóriája: Meleg fehér

• Névleges fényáram: 806 lm

• Bekapcsolási idő: <0.5 s

• Felfutási idő 60%-os fényáramig:
Azonnali teljes fényerő

• Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

• EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

• Lámpa áramerőssége: 80 mA

• Hatásfok: 107 lm/W

Csomagolási információk

• EAN: 8718699782696

• EOC: 871869978269600

• Termék megnevezése: LED D2D 60W
A60 E27 WW FR ND SRT4
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Energiafogyasztás

• Teljesítménytényező: 0.7

• Feszültség: 230 V

• Teljesítmény: 7,5 W

• Teljesítmény: 60 W

• Energiatakarékossági címke (EEL): A+

A termék méretei és tömege

• Hosszúság: 11,4 cm

Névleges teljesítményadatok

• Névleges sugárzási szög: 250 fok

• Névleges élettartam: 15 000 h

• Névleges fényáram: 806 lm

• Névleges teljesítmény: 7.5 W

Műszaki adatok

• Frekvencia: 50 Hz

Csomagolás mérete és tömege

• EAN/UPC - termék: 8718699782696

• Nettó tömeg: 0,060 kg

• Bruttó tömeg: 0,098 kg

• Magasság: 14,600 cm

• Hosszúság: 6,500 cm

• Szélesség: 6,300 cm

• Anyagszám (12NC): 929001383631
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