Philips Economy
Енергоспестяваща
крушка стик

14 W (68 W)
Фасунга E27
Топла бяла светлина

8718291658634

Похарчете малко, спестете много
Качество от Philips на справедлива цена
Ако ви е необходима обикновена енергоспестяваща лампа с компактен дизайн, тази лампа
Philips Economy е най-добрият избор, що се отнася до съотношение "цена-качество". С до
6 години живот тази компактна лампа ще пести до 80% електроенергия и разходи.
Пести енергия и пари
• Спестява до 80% енергия
• Дълъг живот – издържа до 6 години

8718291658634

Енергоспестяваща крушка стик

14 W (68 W) Фасунга E27, Топла бяла светлина

Спецификации
Характеристики на лампата
•
•
•
•

Форма: Тръбна форма
Цокъл, вид: E27
Напрежение: 220-240 V
Възможност за димиране: Не

Потребявана електроенергия
•
•
•
•

Скала за енергийна ефективност: A
Мощност: 14 W
Еквивалент във ватове: 68 W
Потребявана електроенергия на 1000ч.: 14 kWh

Характеристики на светлината
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип ефект на светлината: Топла бяла светлина
Светлоотдаване: 856 лумен
Време за старт на лампата: 0,3 сек.
Ъгъл на лъча: <неприложимо> градуса
Обявен интензитет на централния сноп лъчи:
<неприложимо> cd
Цвят: Топла бяла светлина
Цветна температура: 2700 K
Необходимо време за достигане на 60%
светлоотдаване/мощност: 5–40 сек.
Индекс на предаване на цветове (CRI): 81

Акценти
Издръжливост

• Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./
ден): 6 година/и
• Живот на лампата: 6000 час(а)
• Брой цикли на включване и изключване: 6000
• Коефициент на запазване на светлинния поток:
0,7

Спестява до 80% енергия

Размери на лампата
• Височина: 152 мм
• Ширина: 40 мм

Други характеристики

• Съдържание на живак: ≤ 2,0 мг
• Фактор на мощността: 0,6
• Ток през лампата: 100 mA

Обявени стойности
•
•
•
•

Обявена мощност: 14,0 W
Обявен светлинен поток: 856 lm
Обявен живот: 6000 час(а)
Обявен ъгъл на лъча: <неприложимо> градуса

•

Тази лампа използва до 80% по-малко енергия от
традиционните източници на светлина, като ви
помага да спестите пари от сметките си за
електричество и да направите своя принос за
опазването на околната среда.

Дълъг живот – до 6 години

Енергоспестяващите лампи Philips са проектирани
за дълъг живот. С експлоатационен срок от до 6
години можете да избегнете досадата и
разходите за честа смяна на лампи, като
спестявате енергия година след година.
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* Вероятността счупена крушка да повлияе на вашето
здравословно състояние е изключително малка. Ако крушката се
счупи, проветрете помещението за 30 минути и съберете
счупените парчета, за предпочитане с ръкавици. Занесете ги,
поставени в затворен полиетиленов плик, в местния пункт за
събиране на отпадъци за рециклиране. Не използвайте
прахосмукачка.
* * Компактните флуоресцентни лампи трябва да се третират като
специални отпадъци и да се предават в местните пунктове за
събиране на отпадъци за рециклиране. Европейската
осветителната промишленост създаде инфраструктура за
рециклиране на живак, други метали, стъкло и т.н..

