
Bucură-te de lumină
LED albă caldă reglabilă
Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă,

o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și

imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec

reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Alege o soluție de durată

• Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

• Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Bec (putere
reglabilă)

LED

5,9-60 W

E27

Lumină caldă

Reglare a intensității luminoase

8719514323858



Repere
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.

Perfect pentru iluminatul general Iluminat modern, de jur împrejur, cu
becuri standard cu LED de la Philips,
perfect pentru iluminatul general al
încăperii.

Specificaţii
Caracteristici

• Domeniu de utilizare: Interior

• Formă lampă: Bec nedirecțional

• Soclu: E27

• Tehnologie: LED

• Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

• Înălțime: 10,4 cm

• Greutate: 0,03 kg

• Lățime: 6 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: 6SDCM

• Indice de redare a culorilor (IRC): 90

• Temperatură culoare: 2200-2700 K

• Categorie culoare lumină: Lumină
caldă

• Flux luminos nominal: 806 lm

• Timp de pornire: <0.5 s

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

• Cod culoare: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Diverse

• EyeComfort: Da

Alte caracteristici

• Intensitate curent lampă: 40 mA

• Eficacitate: 136 lm/W

Informații ambalaj

• EAN: 8719514323858

• EOC: 871951432385800

• Titlu produs: LED classic 60W A60
E27 FR WGD90 SRT4

Consum de energie

• Factor de putere: 0.6

• Tensiune: 220-240 V

• Putere: 5,9 W

• Putere echivalentă: 60 W

• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
D

Dimensiunile și greutatea produsului

• Lungime: 10,4 cm

Valori nominale

• Durată de viață nominală: 15.000 ore

• Flux luminos nominal: 806 lm

• Putere nominală: 5.9 W

Specificații tehnice

• Frecvență: 50-60 Hz

Bec

• Consistența culorii: 6

8719514323858



Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8719514323858

• Greutate netă: 0,030 kg

• Greutate brută: 0,054 kg

• Înălțime: 14,600 cm

• Lungime: 6,500 cm

• Lățime: 6,300 cm

• Număr material (12NC):
929003010401

8719514323858

Data apariţiei: 2021-10-19
Versiune: 0.145

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio
reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin
prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate.
Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte
comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara
cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips
sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


