
Niepowtarzalna
żarówka
Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło,

wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki

eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla

tradycyjnych matowych żarówek.

Wysokiej jakości światło

• Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

• Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

Więcej niż oświetlenie

• Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Żarówka

LED

17,5–150 W

E27

Ciepły biały

8718699764579



Zalety
Łagodne światło LED, które nie męczy
wzroku

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.

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.

Nowoczesne oświetlenie LED w stylu
vintage
Żarówki LED Classic działają w oparciu
o standardową technologię
energooszczędną LED. Dzięki temu
można cieszyć się najnowocześniejszą
technologią w stylu retro.

Dane techniczne
Właściwości

• Ściemnialna: Nie

• Użycie zgodne z przeznaczeniem:
Wnętrza

• Kształt lampy: Żarówka
bezkierunkowa

• Gniazdo: E27

• Technologia: LED

• Typ szkła: Matowy

Wymiary źródła światła

• Wysokość: 12,1 cm

• Waga: 0,05 kg

• Szerokość: 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: 20 000

Właściwości światła

• Niezmienna barwa światła: 6SDCM

• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

• Temperatura barwowa: 2700 K

• Kategoria barwy światła: Ciepły biały

• Nominalny strumień świetlny: 2452 lm

• Czas rozświetlania: <0.5 s

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

• Kod barwy: 827 | CCT of 2700K

Różne

• EyeComfort: Tak

Inne właściwości

• Prąd pobierany przez źródło światła:
150 mA

• Wydajność: 140 lm/W

8718699764579



Informacje o pakowaniu

• Kod EAN: 8718699764579

• EAN: 871869976457900

• Tytuł produktu: LED classic 150W A67
E27 WW FR NDRFSRT4

Zużycie energii

• Współczynnik mocy: 0.51

• Zasilanie: 220-240 V

• Moc: 17,5 W

• Odpowiednik w watach: 150 W

• Etykieta efektywności energetycznej
(EEL): A++

Wymiary i waga produktu

• Długość: 12,1 cm

Wartości znamionowe

• Trwałość znamionowa: 15 000 h

• Znamionowy strumień świetlny: 2452
lm

• Moc znamionowa: 17.5 W

Dane techniczne

• Częstotliwość: 50-60 Hz

Wymiary i waga opakowania

• EAN/UPC — produkt: 8718699764579

• Waga netto: 0,034 kg

• Waga brutto: 0,060 kg

• Wysokość: 17,700 cm

• Długość: 7,500 cm

• Szerokość: 7,500 cm

• Numer seryjny (12NC): 929002372601
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