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Proiectate pentru a •văzute  
Arată bine și pornit și oprit 

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 80% mai 

puțină energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și 

durează de zece ori mai mult. 

Alege lumina de înaltă calitate 

• Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente 

• Aflați despre lumină 

Lumină dincolo de iluminare 

• Cu reglarea intensității luminoase 

• Stil vintage, tehnologie LED modernă 

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi 

• Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență 

Alege o soluție de durată 

• Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani 

• Avantajos pentru portofel și pentru planetă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philips LED 

Bec (putere reglabilă) 

 
 
 

12W (100W) 
E27 
Alb cald,  
Intensitate luminoasă reglabilă 
 



Bec (putere reglabilă) 
12W (100W) E27, Alb cald, Intensitate luminoasă reglabilă 
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Specificații 
 

Lumină albă caldă asemănătoare 
luminii incandescente 

 

 

Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, 
oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă 
pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală 
pentru designul de iluminat al locuinței. 

 

Stil vintage, LED modern 
Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia 
economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura 
de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă 
oră combinată cu design vintage. 

 

Putere reglabilă 
Acest bec poate fi utilizat cu majoritatea variatoarelor 
pentru a crea ambianța dorită, cureglare lină până la 10 
% din nivelul maxim de lumină. Te rugăm să verifici 
tabelul de compatibilitate a variatoarelor pentru a te 
asigura că un anumit variator poate fi utilizat cu acest 
bec. 

 

Înlocuiește becurile standard cu incandescență 
Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec 
economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect 
pentru becurile cu incandescență tradiționale 

 

Durată de viață medie nominală de 
15.000 de ore 

 

 

Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți 
reduce stresul schimbării frecvente a becurilor 

și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de 
peste 15 ani. 

 

Economie de energie de până la 80% 
 

 

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

 

Aflați despre lumină 
 

 

Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite 
temperaturi de culoare, măsurate în unități 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. CRI: indicele de redare a culorii (CRI) este 
folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină 
asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are 
un indice CRI de 100. Indicele CRI al becurilor cu LED de 
la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce 
asigură un aspect real și natural al culorilor. 

Caracteristicile becului 
• Putere reglabilă 
• Tip de sticlă: transparent 
• Tehnologie: LED 
• Domeniu de utilizare: Interior 
• Formă lampă: Bec nedirecțional 
• Tensiune: 220 - 240 V 
• Putere: 12 

• Putere echivalentă: 100 

Dimensiunile becului 
• Înălțime: 143 mm 
• Lățime: 71 mm 
• Greutate: 0,065 kg 

Rezistență 
• Număr de cicluri de comutare: 20000 
• Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 ani 
• Factor de întreținere a fluxului luminos: 0,7 
• Durată de viață a lămpii: 15000 ore 

Caracteristicile fotometrice 
• Temperatură de culoare: 2700 K 
• Indice de redare a culorii (CRI): 80 
• Timp de pornire: <0,5 s 
• Timp de încălzire până la 60% lumină: Nivel maxim 

instantaneu al luminii 
• Consistență culoare: 6 SDCM 
• Adecvat pentru iluminat de accentuare?: Nu 
• Culoare: Alb cald 

• Emisie luminoasă: 1521 lumeni 

Alte caracteristici 
• Intensitate curent lampă: 68 mA 
• Conținut de mercur: 0 mg 
• Eficiență: 126 K 
• Familie de produse: LED clasic 
• Factor de putere: 0,7 

Consum de energie 
• Etichetă de eficiență energetică: A++ 
• Consum de energie la 1000 h: 12 kW·h 

Valori nominale 
• Putere nominală: 12 W 
• Flux luminos nominal: 1521 lumeni 

• Durată de viață nominală: 15000 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data apariţiei 26.10.2018 

 
Versiunea: 3.0.1 

 
 

12 NC: 9290 018 82901 

EAN: 87 18696 80627 2 

© 2018, Philips Lighting Holding B.V. 

Toate drepturile rezervate. 

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding 

B.V. sau a deținătorilor lor legali. 

 

www.philips.com 

 

http://www.philips.com/

