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Acīm tīkams apgaismojums

Ērts apgaismojums no pasaules līdera apgaismojuma nozarē
Sliktas kvalitātes apgaismojums var nebūt acīm saudzīgs. Pareizs apgaismojums jūsu mājām 
nekad nav bijis tik svarīgs. Philips LED spuldzes iztur stingras pārbaudes, lai nodrošinātu to 
atbilstību EyeComfort prasībām†

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu
• Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma
• Informācija par gaismu

Vairāk nekā tikai apgaismojums
• Vienkārša LED ikdienas lietošanai

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai
• Standarta halogēnspuldzēm līdzīga forma un izmērs
• Tūlītējs apgaismojums pēc ieslēgšanas

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu
• Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi
• Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Patīkams un acis saudzējošs LED apgaismojums
• Radīts jūsu acu komfortam
• Nav redzamas mirgošanas



 Kvēlspuldzei līdzīga silti balta

Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas 
rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti 
piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir 
ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

Vienkārša LED ikdienas lietošanai

Philips LED spuldze ikdienas lietošanai pilnībā 
apmierina apgaismojuma pamatprasības. Par 
pieņemamu cenu šī LED spuldze nodrošina 
jauku apgaismojumu un uzticamu darbību.

Aizstāj standarta halogēnspuldzes

Šī ir standarta energoekonomiska LED spuldze 
ar skaistas formas dizainu un ierastiem 
izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. 
Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām 
standarta halogēnu spuldzēm.

Tūlītēja ieslēgšanās

Nav jāgaida: Philips LED gaismas spuldzes 
uzreiz ieslēdzas pilnā spilgtumā. Telpa tiek 
pilnībā apgaismota, tiklīdz pagriežat slēdzi. Bez 
lēnas iedarbošanās vai gaidīšanas.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks — 
15 000 stundas

Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, 
tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību 
bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus 
baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Ietaupa līdz pat 80% enerģijas

LED tehnoloģija ietaupa līdz 80 % enerģijas 
salīdzinājumā ar standarta spuldzēm. Tādēļ tā ir 
izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. 
Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

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.

Maigs un acīm patīkams LED 
apgaismojums

Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums 
noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs 
apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt 
manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi 
izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED 
apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu 
noskaņu.
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Izceltie produkti
Spuldze
11 W (75 W) E27, Silti balta, Neaptumšojams
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Spuldzes raksturlielumi
• Forma: Spuldze
• Patrona/stiprinājums: E27
• Darbojas ar reostatu: Nē
• Spriegums: 220 - 240 V
• Jauda: 11
• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75

Enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes marķējums: A+
• Enerģijas patēriņš uz 1000 h: 11 kW·h

Apgaismojuma raksturlielumi
• Gaismas atdeve: 1055 lūmeni
• Gaismas krišanas leņķis: 200 grādi
• Krāsa: Silti balta
• Krāsu temperatūra: 2700 K
• Gaismas efekts/apdare: Silti balta
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
• Ieslēgšanās laiks: <0,5 s
• Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs 

maksimāls izgaismojums
• EyeComfort: Acu komforts

Izturība
• Spuldzes kalpošanas laiks: 15000 stundas
• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50000
• Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 0,7
• Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 

15 gads(-i)

Spuldzes izmēri
• Augstums: 110 mm
• Platums: 60 mm

Citi raksturlielumi
• Dzīvsudraba saturs: 0 mg
• Jaudas koeficients: 0,5
• Spuldzes strāvas stiprums: 95 mA
• Spuldzes klasifikācijas riska grupa: RG1

Nominālās vērtības
• Nominālā jauda: 11 W
• Aprēķinātā gaismas plūsma: 1055 lūmeni
• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15000 stundas
• Aprēķinātais krišanas leņķis: 200 grādi
•
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Specifikācijas
Spuldze
11 W (75 W) E27, Silti balta, Neaptumšojams

* Radīts jūsu acu komfortam. Plašāku informāciju par mirgošanu, 
strobēšanu un citiem kritērijiem, kā arī informāciju par izstrādājumu 
skatiet vietnē www.philips.com/eyecomfort.

* PstLM nepārsniedz 1,0, kas mērīts atbilstoši IEC 61547-1 un IEC 
61000-4-15.

http://www.philips.com

