
Philips
Bec

28 W – 200 W
E27
Lumină naturală rece

8718699662288

Lumină strălucitoare cu
LED, de o calitate
excelentă
Becurile Philips cu LED-uri asigură o lumină albă rece, o durată de viață

excepțional de lungă și economisirea semnificativă și imediată a energiei.

Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect

pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

• Lumină naturală rece

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

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



Alege o soluție de durată

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

• Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Lumină dincolo de iluminare

• Aprindere instantanee

8718699662288



Repere
Lumină naturală rece

Acest bec are o temperatură de culoare
de 6500 K, cea mai mare temperatură
de culoare disponibilă pentru această
categorie de becuri. Oferă, așadar,
efectul de iluminare cel mai apropiat
de lumina diurnă naturală. Aceasta te
ajută să te concentrezi și să distingi
fiecare detaliu.

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

Economie de energie de până la 90%
Tehnologia cu LED economisește până
la 90% 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.

Aprindere instantanee

Specificaţii
Caracteristicile unui bec

• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

• Domeniu de utilizare: Interior

• Formă lampă: Bec nedirecțional

• Soclu: E27

• Tehnologie: LED

• Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

• Înălțime: 19,4 cm

• Greutate: 0,275 kg

• Lățime: 11 cm

Rezistență

• Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15
a

• Factor de întreținere a fluxului
luminos: 70%

• Durată de viață nominală: 15.000 ore

• Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

• Unghi fascicul: 150 °

• Consistența culorii: 6 SDCM

• Indice de redare a culorilor (IRC): 80

• Temperatură culoare: 6500 K

• Categorie culoare lumină: Lumină
naturală rece

• Flux luminos nominal: 3450 lm

• Timp de pornire: <0.5 s

• Timp de încălzire până la 60% lumină:
Lumină instantanee

Alte caracteristici

• Intensitate curent lampă: 140 mA

• Conținut de mercur: 0 mg

• Intensitate curent lampă: 123 lm/W

Informații ambalaj

• EAN: 8718699662288

• EOC: 871869966228800

• Titlu produs: LED 200W A110 E27 CDL
230V FR ND 1PF/6

8718699662288



Consum de energie

• Consum de energie la 1000 h: 28 kW

• Factor de putere: 0.95

• Tensiune: 220-240 V

• Putere: 28 W

• Putere echivalentă: 200 W

• Etichetă de eficiență energetică: A+

Valori nominale

• Unghi nominal al fasciculului: 150 °

• Durată de viață nominală: 15.000 ore

• Flux luminos nominal: 3450 lm

• Putere nominală: 28 W

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718699662288

• EAN/UPC – Cutie: 8718699662295

• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,307 kg

• Greutate netă (unitate): 0,218 kg

• Greutate SAP (unitate): 25,650 cm

• Lungime SAP (unitate): 11,500 cm

• Lățime SAP (unitate): 11,500 cm
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