
Žiarovka ako žiadna iná
Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, dlhú

životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania.

Vďaka modernému a elegantnému dizajnu je táto stmievateľná

žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

• Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Svetlo za hranicami osvetlenia

• Klasický štýl, moderná technológia LED

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho
vypnete

• Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

Žiarovka

LED

2,3 W – 11 W

E27

Plameň

8718699759636



Hlavné prvky
Jemné LED svetelné zdroje, príjemné
na oči

Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné
osvetlenie môže byť pre oči namáhavé.
Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je
príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne
osvietiť LED svetelnými zdrojmi
navrhnutými tak, aby boli príjemné pre
oči. V domácnosti si tak vytvoríte
dokonalé prostredie.

Klasický štýl, moderná technológia
LED
Žiarovky LED Classic vychádzajú zo
štandardnej energeticky úspornej
technológie LED. Môžete si tak dopriať
žiarovku v štýle retro využívajúcu
najmodernejšiu technológiu v
kombinácii s dizajnom v štýle vintage.

Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

„Toto nádherné svietidlo s viditeľným
vláknom dodáva štýl a dojem nostalgie
v každej miestnosti. Vyzerá elegantne,
či svieti, alebo nie.“

Technické údaje
Vlastnosti žiarovky

• Možnosť stmievania: Nie

• Zamýšľané použitie: Interiér

• Tvar svetelného zdroja: Nesmerová
žiarovka

• Pätica: E27

• Technológia: LED

• Typ skla: dymová

Rozmery žiarovky

• Výška: 10,6 cm

• Hmotnosť: 0,03 kg

• Šírka: 6 cm

Životnosť

• Priemerná životnosť (pri používaní
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)

• Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%

• Nominálna životnosť: 15 000 h

• Počet spínacích cyklov: 20 000

Vlastnosti svetla

• Konzistentnosť farieb: 6SDCM

• Index podania farieb (CRI): 80

• Teplota farieb: 1800 K

• Kategória farby svetla: Plameň

• Nominálny svetelný tok: 100 lm

• Doba spustenia: <0.5 s

• Doba zahriania na 60 % svetelného
výkonu: Okamžitý plný svetelný
výkon

• Kód farby: 818 | CCT of 1800K

Rozličné

• EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

• Prúd: 21 mA

• Účinnosť: 43 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8718699759636

• EOC: 871869975963600

• Názov produktu: LEDclassic 11W A60
E27 smoky ND RFSRT4

Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.54

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 2,3 W

• Ekvivalent vo wattoch: 11 W

• Označenie energetickej účinnosti: A+
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Rozmery a hmotnosť výrobku

• Dĺžka: 10,6 cm

Menovité hodnoty

• Menovitá životnosť: 15 000 h

• Menovitý svetelný tok: 100 lm

• Menovitý výkon: 2.3 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699759636

• Netto hmotnosť: 0,028 kg

• Brutto hmotnosť: 0,051 kg

• Výška: 15,000 cm

• Dĺžka: 6,600 cm

• Šírka: 6,600 cm

• Materiál krytu (12NC): 929002380501
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