
Teplé biele svetlo
nekompromisnej kvality
Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej

energeticky úspornej technológii LED používajú o približne 85 %
menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

• Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

• Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

• Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Sviečka

LED

2,2 W – 25 W

E14

Teplá biela

8718699762933



Hlavné prvky
Náhrada za štandardné žiarovky
Vďaka nádhernému dizajnu a
štandardnému tvaru je táto energeticky
úsporná žiarovka LED dokonalou
ekologickou náhradou tradičných
žiaroviek.

Dokonalé riešenie na všeobecné
osvetlenie

Moderné osvetlenie so štandardnými
žiarovkami LED od spoločnosti Philips
na všeobecné osvetlenie, ideálne na
celkové osvetlenie miestnosti.

Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné
osvetlenie môže byť pre oči namáhavé.
Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je
príliš jemné, vnímate jeho blikanie.
Teraz si môžete svoje prostredie jemne
osvietiť LED svetelnými zdrojmi
navrhnutými tak, aby boli príjemné pre
oči. V domácnosti si tak vytvoríte
dokonalé prostredie.

Technické údaje
Vlastnosti žiarovky

• Možnosť stmievania: Nie

• Zamýšľané použitie: Interiér

• Tvar svetelného zdroja: Nesmerová
sviečka

• Pätica: E14

• Technológia: LED

• Typ skla: Matná

Rozmery žiarovky

• Výška: 12,3 cm

• Hmotnosť: 0,014 kg

• Šírka: 3,5 cm

Životnosť

• Priemerná životnosť (pri používaní
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)

• Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%

• Nominálna životnosť: 15 000 h

• Počet spínacích cyklov: 20 000

Vlastnosti svetla

• Konzistentnosť farieb: 6SDCM

• Index podania farieb (CRI): 80

• Teplota farieb: 2700 K

• Kategória farby svetla: Teplá biela

• Nominálny svetelný tok: 250 lm

• Doba spustenia: <0.5 s

• Doba zahriania na 60 % svetelného
výkonu: Okamžitý plný svetelný
výkon

• Kód farby: 827 | CCT of 2700K

Rozličné

• EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

• Prúd: 21 mA

• Účinnosť: 113 lm/W
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Informácie na balení

• EAN: 8718699762933

• EOC: 871869976293300

• Názov produktu: LED classic 25W
BA35 E14 WW FR ND SRT4

Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.41

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 2,2 W

• Ekvivalent vo wattoch: 25 W

• Označenie energetickej účinnosti: A++

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Dĺžka: 12,3 cm

Menovité hodnoty

• Menovitá životnosť: 15 000 h

• Menovitý svetelný tok: 250 lm

• Menovitý výkon: 2.2 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699762933

• Netto hmotnosť: 0,014 kg

• Brutto hmotnosť: 0,033 kg

• Výška: 14,600 cm

• Dĺžka: 4,600 cm

• Šírka: 6,300 cm

• Materiál krytu (12NC): 929001345855
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