
Upplev dimbart, varmvitt
LED-ljus
Philips energieffektiva LED-ljuskällor ger ett vackert, varmvitt ljus

och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara

energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här

ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade

standardljuskällor.

Välj en hållbar lösning

• Bättre för både plånboken och planeten

Skapa rätt belysning för hemmet

• Perfekt för allmän rumsbelysning

Ljuskälla (dimbar)

LED

5,9 W – 60 W

E27

Warm Glow

Dimning

8719514323834



Funktioner
Upp till 90 % energibesparing
Med LED-teknologi sparar du upp till
90 % energi jämfört med en
standardglödlampa. På så vis betalar
lampan sig själv och sparar pengar åt
dig år efter år. Den bidrar också till att
skydda miljön.

Perfekt för allmänbelysning LED-standardlamporna från Philips är
moderna, mångsidiga och passar
perfekt som allmänbelysning.

Specifikationer
Egenskaper

• Avsedd användning: Inomhus

• Lampans form: Icke riktad ljuskälla

• Sockel: E27

• Teknologi: LED

• Typ av glas: Klar

Storlek

• Höjd: 10,4 cm

• Vikt: 0,03 kg

• Bredd: 6 cm

Hållbarhet

• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15
en

• Bibehållet ljusflöde: 70%

• Nominell livslängd: 15 000 h

• Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

• Färgkonsekvens: 6SDCM

• Färgåtergivningsindex: 90

• Färgtemperatur: 2200-2700 K

• Ljusfärgskategori: Warm Glow

• Nominellt ljusflöde: 806 lm

• Tändtid: <0.5 s

• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds
direkt

• Färgkod: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Övrigt

• EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

• Ström: 40 mA

• Effektivitet: 136 lm/W

Förpackningsinformation

• EAN: 8719514323834

• EOC: 871951432383400

• Produkttitel: LED classic 60W A60
E27 CL WGD90 SRT4

Strömförbrukning

• Effektfaktor: 0.6

• Spänning: 220-240 V

• Wattstyrka: 5,9 W

• Wattmotsvarighet: 60 W

• Energy Efficiency Class: D

Produktens mått och vikt

• Längd: 10,4 cm

Märkvärden

• Specificerad livslängd: 15 000 h

• Specificerat ljusflöde: 806 lm

• Specificerad effekt: 5.9 W

Tekniska specifikationer

• Frekvens: 50-60 Hz

Ljuskällan

• Färgkonsekvens: 6

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8719514323834

• Nettovikt: 0,030 kg

• Bruttovikt: 0,054 kg

• Höjd: 14,600 cm

• Längd: 6,500 cm

• Bredd: 6,300 cm

• Materialnummer (12NC):
929003010301
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