
Ultramoderne LED-
lamp voor in huis
Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse

binnenactiviteiten. U bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft

de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat

van de kwaliteit van uw verlichting.

Light beyond illumination

• Drie lichtinstellingen

Gebruikersvriendelijke slimme verlichting voor uw dagelijkse gemak

• Begin eenvoudig, met slimme Wi-Fi LED

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

• Ontworpen voor uw oogcomfort

Lamp

LED

7,5-3-1,6 W (60-30-16 W)

E27

Warmwit/Flame
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Kenmerken
Drie lichtinstellingen (SSDL)
Alles-in-1 vervangende lamp die
wisselt tussen drie verschillende
helderheidsinstellingen voor daglicht,
allemaal met je gewone
wandschakelaar.

Begin eenvoudig, met slimme Wi-Fi
LED

Slimme verlichting is heel eenvoudig.
Schroef de lamp in, download de WiZ
app, volg de stappen en klaar! Meer
hulp nodig? Je kunt ondersteuning
krijgen via de live chat in de app.

Ontworpen voor uw oogcomfort

Harde verlichting is vermoeiend voor
de ogen, te fel licht verblindt en te
zacht licht flikkert. U kunt nu uw
omgeving aangenaam verlichten met
LED's die comfortabel zijn voor uw
ogen en de perfecte sfeer in huis
creëren.

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Nee

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Niet-richtbare lamp

• Fittinghouder: E27

• Technologie: LED

• Type glas: Mat

Lampafmeting

• Hoogte: 10,4 cm

• Gewicht: 0,04 kg

• Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

• Kleurconsistentie: 6SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2700/2500/2200
K

• Lichtkleurcategorie: Warmwit/Flame

• Nominale lichtstroom: 806-320-150
lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 70 mA

• Rendement: 107 lm/W
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Verpakkingsinformatie

• EAN: 8719514263963

• EOC: 871951426396301

• Producttitel: LEDClassic SSW 60W
A60 E27WWFR ND 1PF/10

Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.51

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 7,5, 3, 1,6 W

• Vermogensequivalent: 60-30-16 W

• Energie-efficiëntielabel: A+

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 10,4 cm

Nominale waarden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 806-320-150
lm

• Nominaal vermogen: 7.5-3-1.6 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50 to 60

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8719514263963

• Nettogewicht: 0,074 kg

• Brutogewicht: 0,098 kg

• Hoogte: 14,600 cm

• Lengte: 6,500 cm

• Breedte: 6,300 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929002445558
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