
 

 

Philips Halogen Classic
Bec cu halogen

42 W (55 W)
Soclu E27
Alb cald

8727900251715
Lumină strălucitoare cu halogen într-un design familiar
Noul bec clasic
Gama Halogen Classic de la Philips oferă forme obişnuite de becuri cu lumină strălucitoare, naturală şi 

reglabilă în intensitate. Cu o durată de viaţă de două ori mai mare decât cea a becurilor incandescente, 

becurile cu halogen Halogen Classic îndeplinesc orice necesităţi de iluminat din casă.

Calitate superioară a luminii
• Lumină strălucitoare naturală
• Putere reglabilă

Alegerea economică și ecologică
• Durată de viaţă de două ori mai mare decât cea a unui bec tradiţional



 Lumină strălucitoare naturală

Acest bec clasic oferă o lumină cu halogen naturală, 
strălucitoare, creând astfel o bogăţie de culori în 
interiorul casei dvs. Luminozitate instantanee, fără 
întârziere.

Putere reglabilă

Dvs. controlaţi nivelul de lumină dorit. Acest bec cu 
halogen de la Philips poate fi reglat în intensitate cu 
ajutorul oricărui variator, de la o lumină puternică, 
strălucitoare la o lumină caldă și confortabilă.

De două ori mai durabil

Acest bec durează de două ori mai mult decât unul 
standard. Așadar, înlocuiește două becuri, pentru 
reducerea costurilor și mai puţin timp pierdut 
înlocuind becuri. Durata de viaţă este calculată pe 
baza unei durate medii de utilizare de 2,7 ore pe zi 
sau 1.000 de ore pe an.
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Caracteristicile unui bec
• Formă: Standard
• Soclu/fiting: E27
• Tensiune: 230 V
• Putere reglabilă

Consum de energie
• Etichetă de eficienţă energetică
• Putere: 42 W
• Putere echivalentă: 55 W
• Consum de energie la 1000 h: 42 kW·h

Caracteristicile fotometrice
• Efect luminos/finisaj: Alb cald
• Flux luminos: 630 lumen
• Timp de pornire: 0 s
• Unghi fascicul: nu se aplică grad
• Intensitatea nominală a fasciculului central: nu se 

aplică cd
• Culoare: Alb cald
• Temperatură culoare: 2800 K
• Timp de încălzire până la 60% lumină: Nivel maxim 

instantaneu al luminii
• Indice de redare a culorilor (IRC): 100

Rezistenţă
• Durată medie de viaţă (la 2,7 h/zi): 2 an(i)
• Durata de viaţă a lămpii: 2000 ore
• Număr de cicluri de comutare: 8000
• Factor de întreţinere a fluxului luminos: 0,8

Dimensiunile becului
• Înălţime: 97 mm
• Lăţime: 56 mm

Alte caracteristici
• Conţinut de mercur: 0 mg
• Factor de putere: 1
• Intensitate curent lampă: nu se aplică mA

Valori nominale
• Putere nominală: 42,0 W
• Flux luminos nominal: 630 lm
• Durată de viaţă nominală: 2000 ore
• Unghi nominal al fasciculului: nu se aplică grad
•

Specificaţii
Bec cu halogen
42 W (55 W) Soclu E27, Alb cald
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