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Światło komfortowe dla
Twoich oczu
Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego

coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Lampy LED

marki Philips spełniają rygorystyczne kryteria, zapewniające oświetlenie

komfortowe dla Twoich oczu†

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

• Do 80% zaoszczędzonej energii

Natychmiastowe włączanie

• Natychmiastowe włączanie

Wybierz wysokiej jakości światło

• Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki



Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

• Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

• Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

8718696813799



Zalety
Do 80% zaoszczędzonej energii

Oszczędzaj energię dzięki żarówkom
LED, nie rezygnując przy tym z jakości
o świetlenia. Wymieniając posiadane
żarówki tradycyjne lub halogenowe na
źródła światła LED, możesz od razu
zmniejszyć zużycie energii o ponad
80%.

Natychmiastowe włączanie
Ciepłe, białe światło przypominające
światło żarowe

Temperatura barwowa tego źródła
światła wynosi 2700 K, co pozwala
stworzyć ciepły, spokojny nastrój
sprzyjający relaksowi. Światło o
temperaturze barwowej 2700 K jest też
idealne do oświetlania domów.

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

Średnia trwałość znamionowa: 15 000
godzin

Dzięki trwałości źródła światła
wynoszącej nawet 15 000 godzin
możesz uniknąć kłopotów i kosztów
związanych z częstą wymianą.
Korzystaj z idealnego rozwiązania
oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Dane techniczne
Właściwości źródła światła

• Ściemnialna: Nie

• Użycie zgodne z przeznaczeniem:
Wnętrza

• Kształt lampy: Żarówka
bezkierunkowa

• Gniazdo: E27

• Technologia: LED

• Typ szkła: Matowy

Wymiary źródła światła

• Wysokość: 14,2 cm

• Waga: 0,09 kg

• Szerokość: 7,7 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: 50 000
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Właściwości światła

• Kąt rozsyłu światła: 150 °

• Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

• Temperatura barwowa: 2700 K

• Kategoria barwy światła: Ciepły biały

• Nominalny strumień świetlny: 2500
lm

• Czas rozświetlania: <0.5 s

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

Inne właściwości

• Prąd pobierany przez źródło światła:
175 mA

• Zawartość rtęci: 0 mg

• Prąd pobierany przez źródło światła:
131 lm/W

Informacje o pakowaniu

• Kod EAN: 8718696813799

• EAN: 871869681379900

• Tytuł produktu: LED 150W A67 E27
WW 230V FR ND 1PF/6

Zużycie energii

• Zuzycie energii przez 1000 godz.: 19
kW

• Współczynnik mocy: 0.52

• Zasilanie: 220-240 V

• Moc: 19 W

• Odpowiednik w watach: 150 W

• Etykieta efektywności energetycznej:
A++

Wartości znamionowe

• Znamionowy kąt rozsyłu światła: 150 °

• Trwałość znamionowa: 15 000 h

• Znamionowy strumień świetlny: 2500
lm

• Moc znamionowa: 19 W

Wymiary i waga opakowania [LED
150W A67 E27 WW 230V FR ND 1PF/6]

• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696813799

• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696813805

• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,204
kg

• Waga netto (sztuka): 0,174 kg

• Wysokość SAP (sztuka): 14,500 cm

• Długość SAP (sztuka): 7,500 cm

• Szerokość SAP (sztuka): 7,500 cm

Wymiary i waga opakowania [LED
150W A67 E27 WW 230V FR ND 1PF/6]

• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696813799

• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696813805

• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,204
kg

• Waga netto (sztuka): 0,174 kg

• Wysokość SAP (sztuka): 17,500 cm

• Długość SAP (sztuka): 7,500 cm

• Szerokość SAP (sztuka): 7,500 cm
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