Philips Tornado
Bóng đèn huỳnh quang
compact hình xoắn ốc

80 W
E27
6500 K

8718291794707

Độ sáng vượt trội và màu sắc sống động
Ngôi nhà sáng hơn, nhiều cảm hứng hơn
Bóng đèn tiết kiệm năng lượng Philips Tornado cho ánh sáng rực rỡ và màu sắc xuất hiện sống
động hơn. Nhờ có thiết kế nhỏ gọn, bóng đèn hình xoắn ốc ít tiêu hao điện năng này gần như
vừa khớp với mọi vị trí gắn lắp, tiết kiệm năng lượng và tiền bạc lên tới 10 năm.
Sự lựa chọn bền vững
• Mức tiêu thụ năng lượng rất thấp
• Bền lâu đến 10 năm
Độ sáng vượt trội
• Ánh sáng rực rỡ trong thiết kế nhỏ gọn

8718291794707

Bóng đèn huỳnh quang compact hình xoắn ốc
80 W E27, 6500 K

Các thông số

Những nét chính

Đặc điểm của đèn

Tuổi thọ

Tiết kiệm đến 80% năng lượng

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bóng đèn này sử dụng ít năng lượng hơn tới 80% so
với các nguồn sáng truyền thống, giúp bạn tiết kiệm
hóa đơn tiền điện và ít ảnh hưởng đến môi trường.

Điều chỉnh độ sáng: Không
Đui/đầu gắn: B22
Hình dạng: Dạng xoắn
Mã hình dạng đèn: B22
Điện áp: 220 - 240 V

Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 10 năm
Tuổi thọ của bóng đèn: 10000 giờ
Hệ số duy trì Lumen: 0,7
Số chu kỳ bật/tắt: 5000

Kích thước đèn
Mức tiêu thụ điện
• Công suất: 80 W
• Mức tiêu thụ điện mỗi 1000h: 80 kW·h

• Chiều cao: 148 mm
• Chiều rộng: 102 mm

Ánh sáng rực rỡ
Bóng đèn tiết kiệm năng lượng này của Philips có kích
cỡ đủ nhỏ để lắp vừa với mọi vị trí cần thêm ánh sáng
bên trong nhà bạn. Lý tưởng để chiếu sáng không
gian nhỏ hẹp.

Đặc điểm khác
Đặc điểm chiếu sáng
•
•
•
•
•

Chỉ số truyền màu (CRI): 80
Ứng dụng: Ánh sáng dịu
Nhiệt độ màu: 6500 K
Độ sáng: 5300 lumen
Hiệu ứng ánh sáng/kết quả: Ánh sáng trắng ban
ngày
• Màu sắc: Ánh sáng trắng ban ngày
• Thời gian khởi động: <0,3 giây
• Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <120

• Cường độ dòng diện: 350 mA
• Hàm lượng thủy ngân: <=5 mg
• Hệ số công suất: 0,95

Giá trị định mức
• Tuổi thọ định mức: 10000 giờ
• Quang thông định mức: 5300 lumen
• Công suất định mức: 80 W
•
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Tuổi thọ 10 năm
Bóng đèn tiết kiệm năng lượng của Philips được thiết
kế để hoạt động bền lâu. Với tuổi thọ lên đến 10
năm, bạn có thể tránh được các rắc rối của việc phải
thay bóng đèn thường xuyên, đỡ tốn chi phí đồng
thời tiết kiệm năng lượng qua mỗi năm.

