Philips
Pære (dæmpbar)
9 W - 60 W
E27
Dæmpning

8718699645748

Jo mere du dæmper,
desto varmere bliver lyset
Philips WarmGlow LED pærer gør det muligt at dæmpe lyset til mere
hyggelige toner, sådan som du kender det fra traditionelle pærer. Jo mere
du dæmper lyset, desto varmere bliver lyset. Dette adskiller dem fra
almindelige dæmpbare LED pærer, hvor du blot dæmper lysstyrken.
WarmGlow pærerne er nu udvidet med et farvegengivelsesindeks på 90,
hvilket svarer til naturligt lys. På den måde kan du opleve dit hjem i sine
ægte farver. Uanset om du skal hygge dig på sofaen om aftenen eller har
brug for en lys start på dagen, har Philips WarmGlow LED pærerne det
rette lys til dine behov.
Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer
• Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

8718699645748
Vælg en bæredygtig løsning
• Rør med lang levetid – holder i op til 15 år
Belysning er mere end bare oplysning
• Dæmpes til et varmt skær

8718699645748

Vigtigste nyheder
Erstatter en almindelig glødepære
Denne energibesparende LED pære
har et smukt design og velkendt form
og er den perfekte bæredygtige
erstatning for traditionelle glødepærer.

Dæmpes til et varmt skær
Med denne dæmpbare pære kan du
dæmpe lyset fra et 2.200 K varmt lys til
et 2.700 K lys. Lyset bliver varmere, jo
mere du dæmper det.

Klassificeret til en gennemsnitlig
levetid på 15.000 timer

Med en levetid på op til 15.000 timer
kan du reducere besværet ved ofte at
skulle skifte rør og nyde en perfekt
belysningsløsning i mere end 15 år.

Specifikationer
Egenskaber for pære
• Kan dæmpes: Ja
• Tiltænkt anvendelse: Indendørs
• Lyskildens form: Ikkeretningsbestemt pære
• Fatning: E27
• Teknologi: LED
• Glastype: Klar

Lysegenskaber
• Farvekonsistens: 6 SDCM
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
• Farvetemperatur: 2700-2200 K
• Nominel lysstrøm: 806 lm
• Starttid: <0.5 s
• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys

Mål for pære
• Højde: 10,6 cm
• Vægt: 0,044 kg
• Bredde: 6 cm

Andre egenskaber
• Pærespænding: 55 mA
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Pærespænding: 89 lm/W

Holdbarhed
• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
• Nominel levetid: 15.000 t
• Antal tændingscyklusser: 20.000

Emballageoplysninger
• EAN: 8718699645748
• EOC: 871869964574800
• Produktets titel: LED classic 60W A60
E27 CL WGD90 SRT4

8718699645748
Strømforbrug
• Strømforbrug pr. 1000 timer: 9 kW
• Strømfaktor: 0.7
• Spænding: 220-240 V
• Wattforbrug: 9 W
• Wattforbrugsækvivalent: 60 W
• Energimærke: A+
Nominelle værdier
• Nominel levetid: 15.000 t
• Nominel lysstrøm: 806 lm
• Nominel effekt: 9 W
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Emballagemål og -vægt
• SAP EAN/UPC – del: 8718699645748
• EAN/UPC – kasse: 8718699645755
• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,065 kg
• Nettovægt (del): 0,034 kg
• SAP-højde (del): 16,600 cm
• SAP-længde (del): 6,200 cm
• SAP-bredde (del): 10,000 cm
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