
Aptumšojama, silti balta
LED gaisma
Philips LED matētās sveces nodrošina maigas, izkliedētas gaismas

efektu un neparasti ilgu kalpošanas laiku. Ar vienkāršu un elegantu

dizainu šī gaismas spuldze ir ideāli piemērota svečturu tipa

apgaismes ķermeņiem ar nelielām (E14) patronām.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

• Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

• Perfekts risinājums dekoratīvajiem stiprinājumiem

Svečveida spuldze
un lustra (aptumš.)

LED

3,4 W–40 W

E14

Silts mirdzums

Aptumšošana

8719514324473



Izceltie produkti
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.

Perfekts risinājums dekoratīvajiem
stiprinājumiem

Mūsdienīgs Philips LED lustras spuldžu
apgaismojums tādiem dekoratīvajiem
stirpinājumiem kā lustrām, griestu
ventilatoriem, grimmētavas lampām un
grīdas lampām.

Specifikācijas
Raksturlielumi

• Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar
noteiktiem gaismmaiņiem

• Paredzētais lietojums: Iekštelpas

• Lampas forma: Nevirzīta lustra

• Ligzda: E14

• Tehnoloģija: LED

• Stikla veids: Matēta

Spuldzes izmēri

• Augstums: 8 cm

• Svars: 0,014 kg

• Platums: 4,5 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: 20 000

Apgaismojuma raksturlielumi

• Krāsu saskaņa: 6SDCM

• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90

• Krāsu temperatūra: 2200-2700 K

• Gaismas krāsas kategorija: Silts
mirdzums

• Nominālā gaismas plūsma: 470 lm

• Ieslēgšanās laiks: <0.5 s

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

• Krāsas kods: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Dažādi

• Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

• Spuldzes strāvas stiprums: 24 mA

• Efektivitāte: 138 lm/W

Iepakojuma informācija

• EAN: 8719514324473

• EOC: 871951432447300

• Produkta nosaukums: LED classic
40W P45 E14 FR WGD90 SRT4

Enerģijas patēriņš

• Jaudas koeficients: 0.6

• Spriegums: 220-240 V

• Jauda: 3,4 W

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
D

Produkta izmēri un svars

• Garums: 8 cm

Nominālās vērtības

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000
stundas

• Aprēķinātā gaismas plūsma: 470 lm

• Nominālā jauda: 3.4 W

Tehniskā specifikācija

• Frekvence: 50-60 Hz

Spuldze

• Krāsu saskaņa: 6

8719514324473



Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514324473

• Neto svars: 0,018 kg

• Bruto svars: 0,037 kg

• Augstums: 12,700 cm

• Garums: 5,300 cm

• Platums: 6,300 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929003013501

8719514324473
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