Mignon
LED
4,3 W–40 W
E27
Varmhvit

8718699763176

Varmhvitt lys, like god
lyskvalitet
Disse lyskildene har en kjent og kjær design og bruker ca. 85 %
mindre energi og varer ti ganger lengre. enn tradisjonelle lyspærer,
takket være det siste innen energibesparende LED-teknologi.
Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine
• Lignende form og størrelse som en standard glødepære
Skap det rette lyset i hjemmet
• Perfekt for generell rombelysning
LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår
• Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

8718699763176

Høydepunkter
Erstatter standard glødelampe
Det vakre designet med den velkjente
formen gjør denne LED til en perfekte
erstatning for glødepærer.

Spesielt utviklet for å være behagelig
å se på

Perfekt for generell belysning

Moderne belysning med Philips
standard LED for alle typer belysning.
Perfekt for allmenn belysning i rom.

Det er lett å se hvordan hard belysning
kan anstrenge øynene. Er det for lyst,
blir du blendet. Er det for svakt, flimrer
det. Nå kan du skånsomt opplyse din
verden med LED-belysning som er
designet for å være behagelig for
synet, og på samme tid skape den
perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner
Egenskaper
• Kan dimmes: Nei
• Bruksområde: Innendørs
• Form: Ikke retningsbestemt prisme
• Sokkel: E27
• Teknologi: LED
• Type glass: Matt
Lyskildens mål
• Høyde: 8 cm
• Vekt: 0,016 kg
• Bredde: 4,5 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: 2700 K
• Lysfargekategori: Varm hvit
• Opprinnelig lysytelse: 470 lm
• Starttid: <0.5 s
• Tiden det tar til 60% lys: Full
belysning med det samme
• Fargekode: 827 | CCT of 2700K
Diverse
• EyeComfort: Ja
Andre egenskaper
• Strøm til lyskilden: 40 mA
• Effektivitet: 109 lm/W
Informasjon
• EAN: 8718699763176
• EL nr: 871869976317600
• Produkttittel: LED classic 40W E27
WW P45 CL ND RFSRT4

8718699763176
Strømforbruk
• Effektfaktor: 0.41
• Spenning: 220-240 V
• Effekt: 4,3 W
• Effekt tilsvarende: 40 W
• Energieffektivitetsmerke: A++
Mål og vekt på produktet
• Lengde: 8 cm
Nominelle verdier
• Nominell levetid: 15 000 time(r)
• Nominell lysstrøm: 470 lm
• Nominell effekt: 4.3 W

Tekniske spesifikasjoner
• Frekvens: 50 to 60
Emballasjemål og vekt
• EAN/UPC – produkt: 8718699763176
• Nettovekt: 0,018 kg
• Bruttovekt: 0,037 kg
• Høyde: 12,700 cm
• Lengde: 5,300 cm
• Bredde: 6,300 cm
• Materialnummer (12NC):
929001890555
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