
Ciepłe białe światło z
zachowaniem wysokiej
jakości
Znajome kształty, które kochasz. Zużywają około 85% mniej energii

niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej technologii

energooszczędnej LED i mają dziesięć razy dłuższy okres

użytkowania.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

• Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

• Idealny wybór do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele
lat

• Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Świeczka i mini-
świeczka

LED

4,3–40 W

E14

Ciepła biel
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Zalety
Zastępuje standardową żarówkę
Ta energooszczędna, pięknie
zaprojektowana żarówka LED o
znajomo wyglądającym kształcie jest
doskonałym, przyjaznym środowisku
zamiennikiem dla tradycyjnych
żarówek.

Idealny wybór do oświetlenia
ogólnego

Nowoczesne oświetlenie we
wszystkich kierunkach za pomocą
standardowych żarówek LED firmy
Philips, doskonałe do oświetlenia
ogólnego w pomieszczeniach.

Zaprojektowane dla komfortu Twoich
oczu

Łatwo zauważyć, jak silne światło
może męczyć oczy. Zbyt jasne
powoduje powstawanie odblasków.
Zbyt łagodne powoduje migotanie.
Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój
świat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby były delikatne dla oczu i
tworzyły idealną atmosferę w Twoim
domu.

Dane techniczne
Właściwości

• Ściemnialna: Nie

• Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnątrz

• Kształt lampy: Typ świecowy
bezkierunkowy

• Gniazdo: E14

• Technologia: LED

• Typ szkła: Przezroczysty

Wymiary źródła światła

• Wysokość: 9,7 cm

• Waga: 0,017 kg

• Szerokość: 3,5 cm

Trwałość

• Średnia trwałość (przy użytkowaniu
przez 2,7 godz. dziennie): 15 a

• Współczynnik stabilności strumienia
świetlnego: 70%

• Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h

• Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

• Niezmienna barwa światła: 6SDCM

• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

• Temperatura barwowa: 2700 K

• Kategoria barwy światła: Ciepła biel

• Nominalny strumień świetlny: 470 lm

• Czas rozświetlania: <0.5 s

• Czas rozświetlania do osiągnięcia
60% maksymalnego strumienia
światła: Natychmiastowe
rozświetlenie

• Kod barwy: 827 | CCT of 2700K
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Różne

• EyeComfort: Tak

Inne właściwości

• Prąd pobierany przez źródło światła:
40 mA

• Wydajność: 109 lm/W

Informacje o pakowaniu

• Kod EAN: 8718699763077

• EAN: 871869976307700

• Tytuł produktu: LED classic 40W B35
E14 WW CL ND RFSRT4

Zużycie energii

• Współczynnik mocy: 0.41

• Zasilanie: 220-240 V

• Moc: 4,3 W

• Odpowiednik w watach: 40 W

• Etykieta efektywności energetycznej
(EEL): A++

Wymiary i waga produktu

• Długość: 9,7 cm

Wartości znamionowe

• Trwałość znamionowa: 15 000 h

• Znamionowy strumień świetlny: 470
lm

• Moc znamionowa: 4.3 W

Dane techniczne

• Częstotliwość: 50-60 Hz

Wymiary i waga opakowania

• EAN/UPC — produkt: 8718699763077

• Waga netto: 0,014 kg

• Waga brutto: 0,033 kg

• Wysokość: 14,600 cm

• Długość: 4,600 cm

• Szerokość: 6,300 cm

• Numer seryjny (12NC): 929001889755
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