
Ultramoderne LED-
lamp voor in huis
LED-lampen van Philips geven prachtig, extra warm licht, gaan

uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote

energiebesparing. Dankzij de kleurtemperatuur die vergelijkbaar is

met een vlam, is deze lamp ideaal voor het creëren van een

gezellige sfeer.

Gebruikersvriendelijke slimme verlichting voor uw dagelijkse gemak

• Dimbaar extra warmwit licht

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

• Ziet er goed uit, aan én uit

Lamp (dimbaar)

LED

4 W-25 W

E27

Flame

Dimmen

8719514315495



Kenmerken
Dimbaar extra warmwit licht Creëer thuis de perfecte sfeer met

extra warmwit licht. Je kiest precies
hoeveel je jouw verlichting wilt
dimmen in de Philips Hue app of zelfs
met een eenvoudig spraakcommando.

Ziet er goed uit, aan én uit

"Deze prachtige lamp met zichtbaar
filament geeft stijl en nostalgie aan
iedere kamer. Altijd mooi om te zien,
aan én uit. "

Specificaties
Kenmerken

• Dimbaar: Ja

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp

• Fittinghouder: E27

• Technologie: LED

• Type glas: Amber

Lampafmeting

• Hoogte: 13,7 cm

• Gewicht: 0,039 kg

• Breedte: 3,3 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: 1800 K

• Lichtkleurcategorie: Flame

• Nominale lichtstroom: 250 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 818 | CCT of 1800K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 24 mA

• Rendement: 62 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8719514315495

• EOC: 871951431549500

• Producttitel: LED classic 25W T32 E27
GOLD SP D SRT4

Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.7

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 4 W

• Vermogensequivalent: 25 W

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 13,7 cm

Nominale waarden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 250 lm

• Nominaal vermogen: 4 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50-60 Hz

8719514315495



Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8719514315495

• Nettogewicht: 0,040 kg

• Brutogewicht: 0,062 kg

• Hoogte: 17,700 cm

• Lengte: 4,600 cm

• Breedte: 7,500 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929002983101
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