Lumânare și lustră
LED
7 W – 60 W
E27
Alb cald

8719514309661

Bec LED de ultimă
generație pentru
locuință
Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general
pentru activitățile dvs. zilnice la interior. Veți economisi imediat
costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor,
fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

8719514309661

Specificaţii
Caracteristici
• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
• Domeniu de utilizare: Interior
• Formă lampă: Lustră nedirecțională
• Soclu: E27
• Tehnologie: LED
• Tip de sticlă: Mat
Dimensiunile becului
• Înălțime: 9,3 cm
• Greutate: 0,023 kg
• Lățime: 4,8 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
• Consistența culorii: 6SDCM
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
• Temperatură culoare: 2700 K
• Categorie culoare lumină: Alb cald
• Flux luminos nominal: 806 lm
• Timp de pornire: <0.5 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină:
Lumină instantanee
• Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
Diverse
• EyeComfort: Da
Alte caracteristici
• Intensitate curent lampă: 59 mA
• Eficacitate: 115 lm/W

Informații ambalaj
• EAN: 8719514309661
• EOC: 871951430966100
• Titlu produs: LED 60W P48 E27 WW
FR ND 1SRT4
Consum de energie
• Factor de putere: 0.51
• Tensiune: 220-240 V
• Putere: 7 W
• Putere echivalentă: 60 W
• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
E
Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime: 9,3 cm
Valori nominale
• Durată de viață nominală: 15.000 ore
• Flux luminos nominal: 806 lm
• Putere nominală: 7 W
Specificații tehnice
• Frecvență: 50-60 Hz
Bec
• Consistența culorii: 6
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514309661
• Greutate netă: 0,020 kg
• Greutate brută: 0,053 kg
• Înălțime: 12,700 cm
• Lungime: 5,300 cm
• Lățime: 6,300 cm
• Număr material (12NC):
929002979055
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