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Een design dat gezien mag

worden
Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken circa 80% minder

energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-

technologie en ze gaan tien keer langer mee. Met EyeComfort†, voor licht

dat zacht is voor uw ogen.

Hoogwaardig licht

• Ontworpen voor uw oogcomfort

• Geen zichtbare flikkering

• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

• Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp



Kies voor een duurzame oplossing

• Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

• Beter voor uw portemonnee en de planeet

Light beyond illumination

• Vintagestijl, moderne LED-technologie

8718696774977



Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de

ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor

de ogen. Te fel licht is verblindend. Te

zacht licht geeft flikkering. U kunt nu

uw omgeving aangenaam verlichten

met LED's die comfortabel zijn voor uw

ogen en de perfecte sfeer in huis

creëren.

Geen zichtbare flikkering

Een snel knipperende lamp kan

vervelend zijn voor uw ogen, hoofdpijn

veroorzaken of zelfs een aanval

triggeren bij mensen met lichtgevoelige

epilepsie. Het is onaangenaam en

geheel onnodig. LED's kunnen flikkeren

doordat ze snel reageren op de

stroomsterkte van de driver. Philips

LED's zijn zo ontworpen dat variaties in

de stroomsterkte van drivers worden

geminimaliseerd, waardoor de factoren

die flikkering veroorzaken, worden

weggenomen. Daarom merk je er

helemaal niets van.

Warmwit licht dat op gloeilamplicht

lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur

van 2700 K en geeft een warme,

rustgevende sfeer, perfect voor

ontspannen. Dit licht van 2700 K is

ideaal voor het ontwerpen van

woningverlichting

Vervangt standaardgloeilampen

Deze energiebesparende LED-lamp

heeft een fraai ontwerp en een

vertrouwde vorm. De lamp is de

perfecte duurzame vervanging voor

traditionele gloeilampen.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

Met een levensduur van 15.000 uur

hebt u minder gedoe, omdat de

lampen minder vaak hoeven te worden

vervangen, en geniet u meer dan 15

jaar van een ideale

verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 80%

LED-technologie bespaar tot 80%

energie in vergelijking met je standaard

lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf

terug en bespaar je jaar na jaar weer

geld. Bovendien helpt hij het milieu te

beschermen.

Moderne LED met een vintage look en

feel

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op

de standaard

energiebesparingstechnologie van

LED's. Nu kunt u profiteren van een

lamp in retrostijl die LED technologie

combineert met een vintage design.

Specificaties

Lampkenmerken

• Vorm: Lamp

• Dimbaar: Nee

• Fittinghouder: E27

Lampafmeting

• Hoogte: 10,4 cm

• Breedte: 6 cm
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Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/

dag): 15 per

• Lumenbehoudfactor: 0.7

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

• Toepassing: Comfortabel licht

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2700 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 470 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op

volledige lichtsterkte

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 33 mA

• Kwikinhoud: 0 mg

Verpakkingsinformatie

• Productfamilie: LED Classic,

EyeComfort

Opgenomen vermogen

• Energieverbruik per 1000 uur: 4 kW

• Arbeidsfactor: 0.4

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 4 W

• Vermogensequivalent: 40 W

• Energie-efficiëntielabel: A++

Nominale waarden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 470 lm

• Nominaal vermogen: 4 W

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696774977

• Nettogewicht: 0,180 kg

• Brutogewicht: 0,290 kg

• Hoogte: 11,500 cm

• Lengte: 12,700 cm

• Breedte: 18,900 cm

• Materiaalnummer (12NC):

929001890085

• EAN/UPC - Case: 8718699631406

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):

0,000 kg

• Nettogewicht: 0,030 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718696774977
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