
Wysokiej jakości jasne
światło LED
Źródła światła LED firmy Philips zapewniają chłodne białe światło,

wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie

zużycia energii. Dzięki czystemu i eleganckiemu wzornictwu jest to

doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Żarówka

LED

12,5–100 W

E27

barwa chłodno-biała

Bez możliwości przyciemniania

8718696577219



Dane techniczne
Właściwości

• Ściemnialna: Nie

• Użycie zgodne z przeznaczeniem:
Wnętrza

• Kształt lampy: Żarówka
bezkierunkowa

• Gniazdo: E27

• Technologia: LED

• Typ szkła: Matowy

Wymiary źródła światła

• Wysokość: 11 cm

• Waga: 0,067 kg

• Szerokość: 6 cm

Trwałość

• Średnia trwałość (przy użytkowaniu
przez 2,7 godz. dziennie): 15 a

• Współczynnik stabilności strumienia
świetlnego: 70%

• Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h

• Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

• Kąt rozsyłu światła: 200 °

• Niezmienna barwa światła: 6SDCM

• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

• Temperatura barwowa: 4000 K

• Kategoria barwy światła: barwa
chłodno-biała

• Nominalny strumień świetlny: 1521 lm

• Czas rozświetlania: <0.5 s

Inne właściwości

• Prąd pobierany przez źródło światła:
115 mA

• Wydajność: 121 lm/W

Informacje o pakowaniu

• Kod EAN: 8718696577219

• EAN: 871869657721900

• Tytuł produktu: LED 100W A60 E27
CW 230V FR ND SRP 1BC/6

Zużycie energii

• Współczynnik mocy: >0.5

• Zasilanie: 220-240 V

• Moc: 12,5 W

• Odpowiednik w watach: 100 W

• Etykieta efektywności energetycznej
(EEL): A+

Wymiary i waga produktu

• Długość: 11 cm

Wartości znamionowe

• Znamionowy kąt rozsyłu światła: 200
°

• Trwałość znamionowa: 15 000 h

• Znamionowy strumień świetlny: 1521
lm

• Moc znamionowa: 12.5 W

Dane techniczne

• Częstotliwość: 50-60 Hz

Wymiary i waga opakowania

• EAN/UPC — produkt: 8718696577219

• Waga netto: 0,065 kg

• Waga brutto: 0,084 kg

• Wysokość: 16,600 cm

• Długość: 6,200 cm

• Szerokość: 10,000 cm

• Numer seryjny (12NC): 929001312401
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