
 

 

Philips Tornado
Bec spiralat compact 
fluorescent

45 W (198 W)
E27
Lumină naturală rece

8727900808223
Luminozitate extraordinară ?i culori vii

O casă mai luminoasă, care te inspiră
Becurile economice Philips Tornado oferă lumină puternică ?i pun în eviden?ă culorile vii. 
Datorită designului compact, acest bec spiralat, cu consum redus, se potrive?te aproape 
oriunde, economisind energie ?i bani timp de până la 10 ani.

Lumină puternică de înaltă performan?ă
• Lumină puternică în design modern

Economise?te energie ?i bani
• Economise?te până la 80% din facturile tale de electricitate
• Durată lungă de via?ă de până la 10 ani



 Durată lungă de via?ă de până la 10 ani

Becurile economice de la Philips sunt proiectate să 
dureze. Gra?ie duratei de via?ă de până la 10 ani, nu 
vă ve?i mai face griji ?i nu ve?i mai cheltui banii pe 
schimbarea frecventă a becurilor, economisind astfel 
energie ani la rând.

Economie de energie de până la 80%
Acest bec utilizează cu până la 80% mai pu?ină 
energie decât sursele de lumină obi?nuite, ajutându-
vă să economisi?i bani la facturile de energie electrică 
?i să contribui?i la protejarea mediului.

Lumină puternică în design modern
Becul Philips cu economisire de energie este bine 
creat pentru racorduri deschise de înaltă presiune, 
oricând ai nevoie de un plus de lumină strălucitoare 
în birou
8727900808223

Repere
Data apariţiei 2017-12-25

Versiune: 3.0.1

12 NC: 9296 760 00701

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding 
B.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Caracteristicile unui bec
• Formă: Spiralat
• Soclu/fiting: E27
• Putere reglabilă: Nu
• Tensiune: 220 - 240 V

Consum de energie
• Putere: 45 W
• Putere echivalentă: 198 W
• Etichetă de eficien?ă energetică: A
• Consum de energie la 1000 h: 45 kW·h

Rezisten?ă
• Durata de via?ă a lămpii: 10000 ore
• Durată medie de via?ă (la 2,7 h/zi): 10 an(i)
• Număr de cicluri de comutare: 10000
• Factor de între?inere a fluxului luminos: 0,7

Caracteristicile fotometrice
• Flux luminos: 3080 lumen

• Culoare: Lumină naturală rece
• Temperatură culoare: 6500 K
• Efect luminos/finisaj: Lumină naturală rece
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
• Timp de pornire: <= 0,5 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină: 10-60 s

Dimensiunile becului
• Înăl?ime: 244 mm
• Lă?ime: 102 mm

Alte caracteristici
• Con?inut de mercur: <=3,5 mg
• Factor de putere: 0,95
• Intensitate curent lampă: 200 mA

Valori nominale
• Putere nominală: 45 W
• Flux luminos nominal: 3080 lumen
• Durată de via?ă nominală: 10000 ore
•

Specificaţii
Bec spiralat compact fluorescent
45 W (198 W) E27, Lumină naturală rece
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