Lyspære (kan
dimmes)
LED
4 W–25 W
E27
Flame
Dimming

8719514315457

Toppmoderne LED for
hjemmet
Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys,
en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige
energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er
denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig
stemning.
Brukervennlig smartbelysning for en mer praktisk hverdag
• Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes
Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket
• Ser bra ut både på- og avslått

8719514315457

Høydepunkter
Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Høyne stemningen i hjemmet med
ekstra varmhvitt lys som dimmes jevnt
via app eller stemme til ønsket
lysstyrkenivå.

Ser bra ut både på- og avslått

"Denne vakre lampen med synlig
glødetråd tilfører stil og nostalgi i
ethvert rom. Ser bra ut både på- og
avslått."

Spesifikasjoner
Egenskaper
• Kan dimmes: Ja
• Bruksområde: Innendørs
• Form: Ikke retningsbestemt pære
• Sokkel: E27
• Teknologi: LED
• Type glass: Ravfarget
Lyskildens mål
• Høyde: 14,3 cm
• Vekt: 0,045 kg
• Bredde: 6,5 cm
Holdbarhet
• Gjennomsnittlig levetid (ved
2,7 timer/dag): 15 et
• Faktor for lumenvedlikehold: 70%
• Nominell levetid: 15 000 time(r)
• Antall brytersykluser: 20 000
Lysegenskaper
• Fargekonsistens: 6SDCM
• Fargegjengivelse: 80
• Fargetemperatur: 1800 K
• Lysfargekategori: Flame
• Opprinnelig lysytelse: 250 lm
• Starttid: <0.5 s
• Tiden det tar til 60% lys: Full
belysning med det samme
• Fargekode: 818 | CCT of 1800K

Diverse
• EyeComfort: Ja
Andre egenskaper
• Strøm til lyskilden: 24 mA
• Effektivitet: 62 lm/W
Informasjon
• EAN: 8719514315457
• EL nr: 871951431545700
• Produkttittel: LED classic 25W ST64
E27GOLD SP D RFSRT4
Strømforbruk
• Effektfaktor: 0.7
• Spenning: 220-240 V
• Wattstyrke: 4 W
• Wattstyrke tilsvarende: 25 W
Mål og vekt på produktet
• Lengde: 14,3 cm
Nominelle verdier
• Nominell levetid: 15 000 time(r)
• Nominell lysstrøm: 250 lm
• Nominell effekt: 4 W
Tekniske spesifikasjoner
• Frekvens: 50-60 Hz

8719514315457
Emballasjemål og vekt
• EAN/UPC – produkt: 8719514315457
• Nettovekt: 0,042 kg
• Bruttovekt: 0,066 kg
• Høyde: 17,700 cm
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• Lengde: 7,000 cm
• Bredde: 7,500 cm
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