
Spilgta LED gaisma
Philips LED gaismas spuldzes nodrošina augstas kvalitātes

apgaismojumu, ļoti ilgu kalpošanas laiku un tūlītēju ievērojamu

enerģijas ietaupījumu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

• Informācija par gaismu

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

• Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

• Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Spuldze

LED

13 W–100 W

E27

Silti balta

8718699775568



Izceltie produkti
Informācija par gaismu

Krāsas temperatūra: gaismai var būt
dažāda krāsas temperatūra, ko norāda

kelvinos (K). Spuldzes ar zemāku
kelvinu vērtību rada siltu, mierīgāku
gaismu, bet spuldzes ar augstāku
kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku
apgaismojumu. CRI: krāsu
renderēšanas indekss (CRI) tiek
izmantots, lai aprakstītu gaismas avota
ietekmi uz krāsu. Dabiskai saules
gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldžu
CRI vienmēr pārsniedz 80, tāpēc krāsas
tiek parādītas īstas un dabiskas.

Aizvieto standarta kvēlspuldzi
Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar
pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir
ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta
kvēlspuldzēm.

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas
Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED
tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas.
Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada
ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī
saudzēt apkārtējo vidi.

Specifikācijas
Raksturlielumi

• Darbojas ar reostatu: Nē

• Paredzētais lietojums: Iekštelpas

• Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu
gaismu

• Ligzda: E27

• Tehnoloģija: LED

• Stikla veids: Matēta

Spuldzes izmēri

• Augstums: 12 cm

• Svars: 0,046 kg

• Platums: 6 cm

Izturība

• Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7
h dienā): 15 gads(-i)

• Gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients: 70%

• Nominālais kalpošanas laiks: 15 000
stundas

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi

• Krāsu saskaņa: 6SDCM

• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

• Krāsu temperatūra: 2700 K

• Gaismas krāsas kategorija: Silti balta

• Nominālā gaismas plūsma: 1521 lm

• Ieslēgšanās laiks: <0.5 s

• Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas
atdevei: Tūlītējs maksimāls
izgaismojums

• Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Citi raksturlielumi

• Spuldzes strāvas stiprums: 105 mA

• Efektivitāte: 117 lm/W

Iepakojuma informācija

• EAN: 8718699775568

• EOC: 871869977556800

• Produkta nosaukums: LED 100W A67
E27 WW FR ND 6PF/6 DISC

Enerģijas patēriņš

• Jaudas koeficients: 0.54

• Spriegums: 220-240 V

• Jauda: 13 W

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100
W

• Energy Efficiency Class: E

Produkta izmēri un svars

• Garums: 12 cm

Nominālās vērtības

• Aprēķinātais krišanas leņķis: 180 °

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000
stundas

• Aprēķinātā gaismas plūsma: 1521 lm

• Nominālā jauda: 13 W

Tehniskā specifikācija

• Frekvence: 50-60 Hz

Spuldze

• Krāsu saskaņa: 6

8718699775568



Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699775568

• Neto svars: 0,300 kg

• Bruto svars: 0,424 kg

• Augstums: 15,900 cm

• Garums: 12,400 cm

• Platums: 18,600 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929002306805

8718699775568
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