Philips EcoClassic
Халогенна лампа тип
сфера

28 W (35 W)
Фасунга E14
Топла бяла светлина

8727900831467

Искряща халогенна светлина в позната форма
Впечатляващ декоративен дизайн
Гамата Philips EcoClassic предлага познати форми на лампите с искряща, естествена, димируема
светлина. С продължителност на живота два пъти по-дълга от тази на лампите с нажежаема
жичка халогенните лампи EcoClassic покриват всичките ви нужди от домашно осветление.
Превъзходно качество на светлината
• Искряща естествена светлина
• Възможност за димиране
Икономичният и екологичен избор
• Двойно по-дълъг живот в сравнение с традиционните лампи

8727900831467

Халогенна лампа тип сфера

28 W (35 W) Фасунга E14, Топла бяла светлина

Спецификации
Характеристики на лампата

•
•
•
•

Форма: Тип сфера
Цокъл, вид: E14
Напрежение: 230 V
Възможност за димиране

Потребявана електроенергия

•
•
•
•

Скала за енергийна ефективност: D
Мощност: 28 W
Еквивалент във ватове: 35 W
Потребявана електроенергия на 1000ч.: 28 kWh

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

Тип ефект на светлината: Топла бяла светлина
Светлоотдаване: 370 лумен
Време за старт на лампата: 0 сек.
Ъгъл на лъча: <неприложимо> градуса
Обявен интензитет на централния сноп лъчи:
<неприложимо> cd
Цвят: Топла бяла светлина
Цветна температура: 2800 K
Необходимо време за достигане на 60%
светлоотдаване/мощност: Моментално пълно
светлоотдаване
Индекс на предаване на цветове (CRI): 100

Акценти
Издръжливост

• Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./
ден): 2 година/и
• Живот на лампата: 2000 час(а)
• Брой цикли на включване и изключване: 8000
• Коефициент на запазване на светлинния поток:
0,8

Искряща естествена светлина

Размери на лампата
• Височина: 80 мм
• Ширина: 45 мм

Други характеристики

• Съдържание на живак: 0 мг
• Фактор на мощността: 1
• Ток през лампата: <неприложимо> mA

Обявени стойности
•
•
•
•

Обявена мощност: 28,0 W
Обявен светлинен поток: 370 lm
Обявен живот: 2000 час(а)
Обявен ъгъл на лъча: <неприложимо> градуса

•

Тази нова класическа лампа излъчва искряща,
естествена халогенна светлина, позволявайки на
пълното богатство на цветовете в интериора ви
да се разкрие в най-добрата светлина. Незабавна
яркост, без закъснение.

Възможност за димиране

Вие контролирате нужното ви ниво на
осветеност. Димируема с всички димери, тази
халогенна лампа Philips може да се настройва от
ярка, искряща светлина до топло, уютно сияние.

Двойно по-дълъг живот

Тази лампа издържа двойно по-дълго от
стандартна крушка. Затова тя заменя две лампи за
по-малки разходи и по-малко суетене.
Продължителността на живота се базира на
средна употреба от 2,7 часа на ден или 1000 часа
на година.
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