
Philips
Bec

2,3 W – 15 W
E27
Alb cald

8718699657598

Proiectate pentru a fi
văzute
Elegantă și îndrăzneață, noua colecție Philips Deco LED Giant Modern

oferă o experiență de iluminat curat și minimalist, care accentuează

interiorul locuinței.

Lumină de înaltă calitate

• Concepute pentru confortul ochilor dvs.

• Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

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



Repere
LED-uri blânde, odihnitoare pentru
ochi

Este ușor de observat cum iluminatul
puternic obosește ochii. Lumina prea
puternică produce efectul de orbire.
Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum
vă puteți ilumina universul cu LED
odihnitoare pentru ochi, care creează
ambianța perfectă pentru casa dvs.

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.

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.

Specificaţii
Caracteristicile unui bec

• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

• Domeniu de utilizare: Interior

• Formă lampă: Bec nedirecțional

• Soclu: E27

• Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

• Înălțime: 14,3 cm

• Greutate: 0,05 kg

• Lățime: 6,4 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: 20.000

Caracteristicile fotometrice

• Consistența culorii: 6 SDCM

• Indice de redare a culorilor (IRC): 80

• Temperatură culoare: 2700 K

• Categorie culoare lumină: Alb cald

• Flux luminos nominal: 136 lm

• Timp de pornire: <0.5 s

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

Alte caracteristici

• Intensitate curent lampă: 21 mA

• Conținut de mercur: 0 mg

• Eficacitate: 59 lm/W

Informații ambalaj

• EAN: 8718699657598

• EOC: 871869965759800

• Titlu produs: LED classic 15W ST64
E27 smoky ND SRT4

8718699657598



Consum de energie

• Consum de energie la 1000 h: 3 kW

• Factor de putere: 0.54

• Tensiune: 220-240 V

• Putere: 2,3 W

• Putere echivalentă: 15 W

• Etichetă de eficiență energetică: A+

Valori nominale

• Durată de viață nominală: 15.000 ore

• Flux luminos nominal: 136 lm

• Putere nominală: 2.3 W

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718699657598

• EAN/UPC – Cutie: 8718699657604

• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,074 kg

• Greutate netă: 0,044 kg

• Greutate SAP (unitate): 18,200 cm

• Lungime SAP (unitate): 7,000 cm

• Lățime SAP (unitate): 7,000 cm
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