
Iluminat de evidențiere
cu LED durabil, cu un
fascicul concentrat
Aceast bec cu LED cu lumină direcțională oferă un fascicul

concentrat de lumină albă caldă și este un excelent înlocuitor

pentru lămpile cu reflector tradiționale

Lumină de înaltă calitate

• Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Reflector

LED

4 W – 60 W

E27

Alb cald

8718699773854



Repere
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.

Specificaţii
Caracteristici

• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

• Domeniu de utilizare: Interior

• Formă lampă: Reflector direcțional

• Soclu: E27

• Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

• Înălțime: 11,2 cm

• Greutate: 0,16 kg

• Lățime: 8 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: 36 °

• Consistența culorii: 6SDCM

• Indice de redare a culorilor (IRC): 80

• Temperatură culoare: 2700 K

• Categorie culoare lumină: Alb cald

• Flux luminos nominal: 345 lm

• Timp de pornire: 0.1 s

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

• Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

• EyeComfort: Da

Alte caracteristici

• Intensitate curent lampă: 33 mA

• Eficacitate: 86 lm/W

Informații ambalaj

• EAN: 8718699773854

• EOC: 871869977385400

• Titlu produs: LED CLA 60W R80 E27
WW 36D ND RF 1PF/4

Consum de energie

• Factor de putere: 0.5

• Tensiune: 220-240 V

• Putere: 4 W

• Putere echivalentă: 60 W

• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F

Dimensiunile și greutatea produsului

• Lungime: 11,2 cm

Valori nominale

• Unghi nominal al fasciculului: 36 °

• Durată de viață nominală: 15.000 ore

• Flux luminos nominal: 345 lm

• Intensitate de vârf nominală: 620 cd

• Putere nominală: 4 W

Specificații tehnice

• Frecvență: 50-60 Hz

Bec

• Consistența culorii: 6

8718699773854



Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718699773854

• Greutate netă: 0,140 kg

• Greutate brută: 0,217 kg

• Înălțime: 18,200 cm

• Lungime: 8,700 cm

• Lățime: 13,000 cm

• Număr material (12NC):
929001891503

8718699773854
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