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3 W (35 W)
Soclu S14s
Alb cald
Fără intensitate variabilă
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Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă
Pentru baie ?i bucătărie
Această lampă tubulară cu LED Philips S14S asigură o durată de via?ă excep?ional de lungă 
?i economii semnificative de energie. Cu temperatura de culoare albă caldă, este 
înlocuitorul perfect ?i durabil al tuburilor fluorescente sau cu halogen.

Alege lumina de înaltă calitate
• Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente
• Află despre lumină

Lumină dincolo de iluminare
• Nu este necesar niciun variator ?i nicio instala?ie suplimentară

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi
• Formă ?i dimensiuni similare cu cele ale tuburilor cu halogen
• Lumină instantanee la pornire

Alege o solu?ie de durată
• Tuburi cu durată mare de via?ă – De până la 15 ani
• Avantajos pentru portofel ?i pentru planetă



 Lumină albă caldă asemănătoare luminii 
incandescente

Acest bec are o temperatură de culoare de 
2700 K, oferind o atmosferă caldă ?i 
lini?titoare, perfectă pentru relaxare. Această 
lumină de 2700 K este ideală pentru designul 
de iluminat al locuin?ei.

Plug and play

Asigură o varietate de scene de lumină 
extraordinare, gata de a fi folosite, pentru a 
corespunde diferitelor tale nevoi ?i stări de 
spirit. Inteligen?a se află în becul propriu-zis, 
deci nu este necesar niciun variator ?i nicio 
instala?ie suplimentară. Pur ?i simplu 
înlocuie?te-?i becul cu acest bec SceneSwitch ?i 
po?i comuta între diferite scene, la o ac?ionare 
a comutatorului de perete existent. Cel mai 
mic nivel de investi?ii ?i de efort necesare 
pentru a te bucura de cel mai ridicat nivel de 
confort. Acum po?i schimba cu u?urin?ă 
ambian?a, pentru a se potrivi cu ceea ce faci în 
acel moment ?i cu starea de spirit pe care o ai.

Înlocuie?te tuburile cu halogen

Cu un design cu formă deosebită ?i dimensiuni 
familiare, acest tub cu LED pentru iluminat 
modern standard este înlocuitorul perfect ?i 
durabil al tuburilor cu halogen tradi?ionale.

Aprindere instantanee

Nu este nevoie să a?tep?i: becurile cu LED de 
la Philips oferă nivelul maxim de luminozitate 
imediat după aprindere. Camera se umple de 
lumină la simpla apăsare a întrerupătorului. Nu 
există aprindere lentă sau a?teptare.

Durată de via?ă medie nominală de 
15.000 de ore

Cu o durată de via?ă de până la 15.000 de ore, 
po?i reduce stresul schimbării frecvente a 

tuburilor luminoase ?i te po?i bucura de o 
solu?ie de iluminat perfectă, timp de peste 15 
ani.

Economie de energie de până la 80%

Tehnologia cu LED economise?te până la 80% 
din energie comparativ cu un bec standard. 
Prin urmare, se amortizează de la sine ?i 
economise?te bani, an după an. În plus, 
contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Află despre lumină

Temperatura de culoare: lumina poate avea 
diferite temperaturi de culoare, măsurate în 
unită?i denumite Kelvin (K). Becurile cu o 
valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, 
mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare 
Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai 
energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor 
(IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei 
surse de lumină asupra aspectului culorii. 
Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 
100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la 
Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea 
ce asigură un aspect real ?i natural al culorilor.
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Caracteristicile unui bec
• Formă: Tub
• Soclu/fiting: S14s
• Putere reglabilă: Nu
• Tensiune: 220 - 240 V
• Putere: 3 W
• Putere echivalentă: 35 W

Consum de energie
• Etichetă de eficien?ă energetică: A+
• Consum de energie la 1000 h: 3 kW·h

Caracteristicile fotometrice
• Flux luminos: 250 lumen
• Culoare: Alb cald
• Temperatură culoare: 2700 K
• Efect luminos/finisaj: Alb cald
• Indice de redare a culorilor (IRC): 83
• Timp de pornire: <0,5 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină: Nivel maxim 

instantaneu al luminii
• EyeComfort: Confort pentru ochi

Rezisten?ă
• Durata de via?ă a lămpii: 15000 ore
• Număr de cicluri de comutare: 50000
• Factor de între?inere a fluxului luminos: 0,7
• Durată medie de via?ă (la 2,7 h/zi): 15 an(i)

Dimensiunile becului
• Înăl?ime: 30 mm
• Lă?ime: 300 mm

Alte caracteristici
• Con?inut de mercur: 0 mg
• Factor de putere: >0,4
• Intensitate curent lampă: 33 mA
• Clasificarea lămpilor în grupuri de risc: RG0

Valori nominale
• Putere nominală: 3,0 W
• Flux luminos nominal: 250 lumen
• Durată de via?ă nominală: 15000 ore
•
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* *Pe baza unei utilizări medii de 3 ore pe zi
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