
En lampa som saknar
motstycke
Philips energieffektiva LED-lampor 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

lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade

standardlampor.

Ljus av hög kvalitet

• Utformad för att vara behaglig för ögonen

Ljus är mer än belysning

• Kan dimras till ett varmt sken

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

• LED-lampa i klassiskt glas

Klot (dimbar)

LED

4,5 W-40 W

E14

Warm Glow

Dimring

8718699780197



Funktioner
LED-ljuskällor som är behagliga för
ögonen

Det är enkelt att se hur skarp belysning
kan anstränga ögonen. Om det är för
ljust bländas man. Om det är för
dämpat kan man uppleva flimmer. Nu
kan du försiktigt lysa upp hemmet och
skapa den perfekta stämningen med
LED-belysning som är behaglig för
ögonen.

Kan dimras till ett varmt sken
Den här dimbara ljuskällan kan du
dimra från ett varmt ljus på 2 200 K till
2 700 K. Ju mer du dimrar desto
varmare blir ljuset.

Design i klarglas
Snygg och stämningsfull lampa,
samma höga prestanda som alltid.
Klassiska designer i klarglas som
imiterar det vackra glittrande ljuset från
traditionella ljuskällor och passar
perfekt överallt.

Specifikationer
Lampans egenskaper

• Dimbar: Ja

• Avsedd användning: Inomhus

• Lampans form: Icke riktat kronljus

• Sockel: E14

• Teknologi: LED

• Typ av glas: Klar

Storlek

• Höjd: 9,9 cm

• Bredd: 3,5 cm

Hållbarhet

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

• Bibehållet ljusflöde: 70%

• Nominell livslängd: 15 000 h

• Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

• Spridningsvinkel: 270 °

• Färgkonsekvens: 6SDCM

• Färgåtergivningsindex: 90

• Färgtemperatur: 2700-2200 K

• Ljusfärgskategori: Warm Glow

• Nominellt ljusflöde: 470 lm

• Tändtid: <0.5 s

• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds
direkt

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

Övrigt

• EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

• Ström: 30 mA

• Effektivitet: 104 lm/W

Förpackningsinformation

• EAN: 8718699780197

• EOC: 871869978019700

• Produkttitel: LED classic 40W B35 E14
CL WGD90 RFSRT4

Strömförbrukning

• Effektfaktor: 0.7

• Spänning: 220-240 V

• Wattal: 4,5 W

• Wattmotsvarighet: 40 W

• Energieffektivitetsklass: A++

Produktens mått och vikt

• Längd: 9,9 cm

Märkvärden

• Beräknad spridningsvinkel: 270 °

• Specificerad livslängd: 15 000 h

• Specificerat ljusflöde: 470 lm

• Specificerad effekt: 4.5 W

Tekniska specifikationer

• Frekvens: 50 to 60

8718699780197



Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718699780197

• Nettovikt: 0,010 kg

• Bruttovikt: 0,033 kg

• Höjd: 14,600 cm

• Längd: 4,600 cm

• Bredd: 6,300 cm

• Materialnummer (12NC):
929002393301
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