
Popolnoma edinstvena
sijalka
Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo,

imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne

prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno

nadomešča motne tradicionalne sijalke.

Okolju prijazna izbira

• Življenjska doba do 15 let

• Zelo nizka poraba energije, prihranite do 90 %

Zasnovano za popolno kakovost svetlobe

• Vsestranska svetloba

Ustvarite aktivno vzdušje

• Hladna in energična svetloba (3000 K)

Nežna in topla bela svetloba

• Vrhunski prikaz barv (CRI <gt/> 80) za živahne barve

Več kot samo osvetlitev

• Svetloba takoj ob vklopu

Sijalka

Serija 3000

10,5 W (75 W)

Vznožek E27

Topla bela

220–240 V
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Značilnosti
Življenjska doba do 15 let
Philipsova LED-sijalka vam z
življenjsko dobo do 15.000 ur do 15 let
ustvarja željeno vzdušje.*

Zelo nizka poraba energije
Če tradicionalne sijalke zamenjate s
Philipsovimi LED-sijalkami, si boste
takoj zagotovili znatne prihranke pri
energiji in prispevali k varovanju okolja.

Vsestranska svetloba

Philipsova LED-sijalka z inovativno
zasnovo preprečuje pojav sence in v
vse smeri oddaja naravno toplo
svetlobo.

Hladna in energična svetloba (3000
K)
Svetloba je lahko različne barvne
temperature, ki je navedena v kelvinih
(K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov
oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo,
sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa
hladno in bolj energično svetlobo.

Vrhunski prikaz barv (CRI<gt/>80)

Indeks prikaza barv (CRI) označuje
učinke svetlobnega vira na videz barv.
Naravna zunanja osvetlitev ima indeks
CRI 100 in se uporablja kot standardna
primerjava z drugimi svetlobnimi viri.
Indeks CRI Philipsovih LED-sijalk je
vedno višji od 80, kar je blizu vrednosti
sončne svetlobe, barve pa so pristne in
naravne.

Svetloba takoj ob vklopu
Ni vam treba čakati: Philipsove LED-
sijalke takoj ob vklopu začnejo oddajati
s polno svetilnostjo.

Specifikacije
Značilnosti

• Oblika: Sijalka

• Možnost zatemnitve: Ne

• Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka

• Vtičnica: E27

• Koda oblike svetilke: A60

Dimenzije sijalke

• Višina: 11 cm

• Širina: 6 cm

Trpežnost

• Povprečna življenjska doba (pri 2,7
ure dnevno): 15 let

• Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
0.7

• Nominalna življenjska doba: 15.000 h

• Število ciklov preklopa: 50.000

Svetlobne značilnosti

• Uporaba: Prijetna svetloba

• Indeks prikaza barv (CRI): 80

• Barvna temperatura: 3000 K

• Svetla barva kategorije: Bela

• Nazivni svetlobni tok: 1055 lm

• Čas vklopa: <0.5 s

• Čas ogrevanja za doseganje 60 %
svetilnosti: Takojšnja polna svetloba

Druge značilnosti

• Tok v sijalki: 95 mA

Poraba energije

• Koeficient moči: 0.5

• Napetost: 220-240 V

• Moč: 10,5 W

• Moč enakovredne navadne sijalke: 75
W

• Energy Efficiency Class: F
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Dimenzije in teža izdelka

• Dolžina: 10,7 cm

Nazivne vrednosti

• Nazivna moč: 10.5 W

Tehnične specifikacije

• Frekvenca: 50 Hz

Sijalka

• Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

• EAN/UPC – izdelek: 8718696497524

• Neto teža: 0,076 kg

• Bruto teža: 0,099 kg

• Višina: 11,900 cm

• Dolžina: 6,200 cm

• Širina: 6,200 cm

• Številka materiala (12NC):
929001162332
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