Lamp
LED
4,5 W-40 W
E27
Warm wit

8719514266711

Warm wit licht zonder
compromissen op
lichtkwaliteit
Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken ongeveer
85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste
energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.
Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen
• Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp
Creëer het juiste licht voor uw woning
• Perfect voor algemene kamerverlichting
LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat
• Ontworpen voor uw oogcomfort

8719514266711

Kenmerken
Vervangt standaardgloeilampen
Deze energiebesparende LED-lamp
heeft een fraai ontwerp en een
vertrouwde vorm. De lamp is de
perfecte duurzame vervanging voor
traditionele gloeilampen.

Ontworpen voor uw oogcomfort

Perfect voor algemene verlichting

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.
Moderne verlichting met standaard
Philips LED-lampen voor all-around
verlichting, perfect voor algemene
ruimteverlichting.

Specificaties
Lampkenmerken
• Dimbaar: Nee
• Beoogd gebruik: Binnen
• Lampvorm: Niet-richtbare lamp
• Fittinghouder: E27
• Technologie: LED
• Type glas: Mat
Lampafmeting
• Hoogte: 10,6 cm
• Gewicht: 0,035 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 K
• Lichtkleurcategorie: Warm wit
• Nominale lichtstroom: 470 lm
• Opstarttijd: <0.5 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte
• Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
Diversen
• EyeComfort: Ja
Andere eigenschappen
• Lampstroom: 40 mA
• Rendement: 104 lm/W
Verpakkingsinformatie
• EAN: 8719514266711
• EOC: 871951426671100
• Producttitel: LED classic 40W A60
E27 WW FR ND 3SRT6

8719514266711
Opgenomen vermogen
• Arbeidsfactor: 0.51
• Spanning: 220-240 V
• Vermogen: 4,5 W
• Vermogensequivalent: 40 W
• Energie-efficiëntielabel: A++
Afmetingen en gewicht van product
• Lengte: 10,6 cm
Nominale waarden
• Nominale levensduur: 15.000 hr
• Nominale lichtstroom: 470 lm
• Nominaal vermogen: 4.5 W
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Technische specificaties
• Frequentie: 50 to 60
Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8719514266711
• Nettogewicht: 0,090 kg
• Brutogewicht: 0,136 kg
• Hoogte: 14,600 cm
• Lengte: 6,600 cm
• Breedte: 21,100 cm
• Materiaalnummer (12NC):
929001242959
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