
 

 

Philips LED
Liniowa

6,5W (60 W)
Biała
Bez możliwości przyciemniania

8718696522516
Trwała świetlówka liniowa LED z wiązką światła o zakresie 300°
Kreowanie pobudzającego nastroju dzięki jasnemu, białemu światłu

Ta innowacyjna świetlówka liniowa LED stanowi doskonały zamiennik żarówek 
halogenowych R7S, jednocześnie znacznie przewyższając je pod względem wydajności 
energetycznej.

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
• Działa nawet 15 lat

Odpowiednie dla oświetlenia punktowego i ogólnego
• Strumień halogenowego światła o szerokości 36º

Doskonałe białe oświetlenie
• Chłodne, pobudzające światło (3000 K)



 Chłodne, pobudzające światło (3000 K)
Światło może mieć różne temperatury barwowe 
oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami 
(K). Źródła światła o niskiej wartości kelwinów 
zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, a źródła 
światła o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, 
bardziej pobudzające światło.

Strumień halogenowego światła o 
szerokości 36º

Ten reflektor LED zapewnia skupiony strumień 
świetlny, który przypomina światło reflektorów 
halogenowych. Można go wykorzystać zarówno do 
oświetlenia akcentowego, jak i do oświetlenia 
ogólnego.

Działa nawet 15 lat

Dzięki trwałości wynoszącej nawet 15 000 godzin to 
źródło światła LED firmy Philips zapewni odpowiedni 
nastrój nawet przez 15 lat*.
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Właściwości źródła światła
• Kształt: Liniowa
• Trzonek: R7s
• Możliwość przyciemniania: Nie
• Napięcie: 220–240 V

Zużycie energii
• Moc: 6,5 W
• Odpowiednik w watach: 60 W
• Etykieta wydajności energetycznej: A++
• Zuzycie energii przez 1000 godz.: 6,5 kWh

Właściwości światła
• Moc strumienia świetlnego: 806 lumen
• Kolor: Biały
• Temperatura barwowa: 3000 K
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Trwałość
• Trwałość: 15 000 godzin
• Liczba cykli pracy: 50000
• Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 

0,7
• Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 

2,7 godz. dziennie): 15 lata

Wymiary źródła światła
• Wysokość: 118 mm
• Szerokość: 23 mm

Inne właściwości
• Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA
•

Dane techniczne
Liniowa
6,5W (60 W) Biała, Bez możliwości przyciemniania

http://www.philips.com

