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A jól láthatóságra tervezve

Be- és kikapcsolt állapotban egyaránt tetszetős a külseje
Bemutatjuk a Philips Vintage LED-es lámpacsaládot, egy ismerős, hagyományos 
fényforrásokat idéző kollekciót. A lámpák határozott stílust biztosítanak és 
nosztalgiaérzetet kölcsönöznek a belső tereknek.

Válasszon kiváló minőségű fényt
• Különösen meleg fény

Több, mint egyszerű világítás
• Vintage stílusú, modern LED technológia

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe
• A normál hagyományos fényforrásokhoz hasonló forma és méret
• Vintage vezeték
• Vintage termékcsalád

Válasszon fenntartható megoldást
• Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók
• Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is



 Különösen meleg fény

Ez a fényforrás 2000 K színhőmérsékletű, így nagyon 
nyugodt, intim környezetet biztosít. Ideális az 
otthoni fények kialakításához.

Vintage stílusú, modern LED
A LED Classic fényforrások normál, 
energiatakarékos LED-technológián alapulnak. 
Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiát 
képviselő, mégis vintage megjelenésű, retró stílusú 
fényforrást.

Helyettesíti a hagyományos izzót
Ez a gyönyörű kialakítású és ismerős méretű 
energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos 
fényforrások tökéletes, fenntartható kialakítású 
változata.

15 000 óra névleges átlagos élettartam

Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a 
fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és 

élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 
éven át.

Akár 80%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 80%-os 
energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos 
fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről 
évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet 
megóvásában is segít.

Vintage vezeték
A Philips Vintage fényforrás a Philips Vintage 
vezetékekkel együtt teljessé teszi a belső 
megvilágítást, és ipari stílust kölcsönöz életterének.

Vintage termékcsalád
A Philips Vintage kollekció nagyon sokféle formát, 
gyertyákat és más ismerős formákat tartalmaz, hogy 
tökéletesen illeszkedjen a térbe.
8718696774915

Műszaki adatok
A fényforrás jellemzői
• Forma: Gömb
• Fejelés: E27
• Szabályozható: Nem
• Feszültség: 220–240 V
• Teljesítmény: 5 W
• Teljesítmény: 5 W

Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A
• Energiafogyasztás 1000 óránként: 5 kWh

A fény jellemzői
• Fénykibocsátás: 250 lumen
• Szín: Lángnyelves
• Színhőmérséklet: 2000 K
• Fényhatás/kivitel: Lángnyelves
• Színvisszaadási index (CRI): 80
• Bekapcsolási idő: <0,5 mp
• Felmelegedési idő 60%-os fénykibocsátásig: 

Azonnali teljes fényerő
• Alkalmazás: Kellemes fény

Tartósság
• Lámpa élettartama: 15000 óra
• Kapcsolási ciklusok száma: 20000
• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,7
• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel 

számolva): 15 év(ek)

A fényforrás méretei
• Magasság: 142 mm
• Szélesség: 95 mm

Egyéb jellemzők
• Higanytartalom: 0 mg
• Teljesítménytényező: 0,4
• Lámpa áramerőssége: 44 mA

Névleges teljesítményadatok
• Névleges teljesítmény: 5 W
• Névleges fényteljesítmény: 250 lumen
• Névleges élettartam: 15000 óra
•
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