
Vychutnajte si teplé
biele LED svetlo
Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo,

výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej

minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto

žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

• Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

• Úspora až 80 % energie

Svetlo za hranicami osvetlenia

• Jednoduchá LED pre každodenné použitie

Kapsula
(stmievateľná)

LED

2,1 W – 20 W

G4

Teplá biela

Stmievanie
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Hlavné prvky
Teplé biele svetlo podobné žiarovke

Táto žiarovka s farebnou teplotou
2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú
atmosféru, ktorá je vhodná na oddych.
Toto svetlo s teplotou 2 700 K je
ideálne na osvetlenie domácnosti.

Úspora až 80 % energie

Užívajte si úsporu energie vďaka
svietidlám LED bez kompromisov v
kvalite svetla. Začnite ihneď šetriť viac
ako 80 % energie výmenou existujúcich
volfrámových alebo halogénových
žiaroviek.

Jednoduchá LED pre každodenné
použitie

Žiarovka LED na každodenné použitie
od spoločnosti Philips je dokonale
vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje
krásne svetlo, je spoľahlivá a cenovo
dostupná.

Technické údaje
Vlastnosti žiarovky

• Možnosť stmievania: áno

• Zamýšľané použitie: Interiér

• Tvar svetelného zdroja: Nesmerová
kapsulová žiarivka

• Pätica: G4

• Technológia: LED

Rozmery žiarovky

• Výška: 4 cm

• Hmotnosť: 0,006 kg

• Šírka: 1,5 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: 50 000

Vlastnosti svetla

• Konzistentnosť farieb: 6SDCM

• Index podania farieb (CRI): 80

• Teplota farieb: 2700 K

• Kategória farby svetla: Teplá biela

• Nominálny svetelný tok: 210 lm

• Doba spustenia: <0.5 s

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

• Kód farby: 827 | CCT of 2700K

Rozličné

• EyeComfort: Nie

Iné vlastnosti

• Prúd: 210 mA

• Účinnosť: 100 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8718699767518

• EOC: 871869976751800

• Názov produktu: LED 20W G4 WW
12V Dim SRT6
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Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.8

• Napätie: 12V AC electronic V

• Výkon vo wattoch: 2,1 W

• Ekvivalent vo wattoch: 20 W

• Označenie energetickej účinnosti: A++

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Dĺžka: 4 cm

Menovité hodnoty

• Menovitá životnosť: 15 000 h

• Menovitý svetelný tok: 210 lm

• Menovitý výkon: 2.1 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699767518

• Netto hmotnosť: 0,006 kg

• Brutto hmotnosť: 0,014 kg

• Výška: 12,700 cm

• Dĺžka: 2,500 cm

• Šírka: 6,300 cm

• Materiál krytu (12NC): 929002389458
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