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Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення
Світло у формі вогника для теплої та гостинної атмосфери
Світлодіодні лампи у формі полум’я Philips відрізняються приємним для очей, теплим
світлом, а також винятково довгим строком служби. Оскільки вони гарно виглядають
навіть вимкненими, ці лампи ідеально підходять для декоративних світильників.
Обирайте для високоякісного освітлення
• Дізнайтесь про світло
• Надзвичайно тепле світло
Більш, ніж просто освітлення
• Можливість регулювання яскравості
• Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання
Виберіть просту заміну для ваших старих ламп
• Моментальне освітлення після увімкнення
• Звичні вигляд та форма
• Без УФ- та інфрачервоного випромінювання
Обирайте рішення, що захищає природу
• Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років
• Краща для вашого гаманця та для планети
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Основні особливості
Дізнайтесь про світло

бажаної атмосфери: вона підтримує
поступове затемнення, від повної
яскравості до рівня 10%. Будь ласка,
перевірте таблицю сумісності з
світлорегуляторами, щоб упевнитись, що
конкретна модель світлорегулятора
працюватиме з цією лампою.
Проста світлодіодна лампа для
повсякденного використання

Кольорова температура : світло може мати
різні кольорові температури, що
вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи
із низькими показниками кельвінів видають
тепле, спокійніше світло, в той час як лампи
з більшим числом кельвінів світять
прохолодніше та підбадьорюють. CRI:
індекс передачі кольору (CRI) описує вплив
джерела світла на суб’єктивне сприйняття
кольорів. У природного сонячного світла
CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних
ламп Philips LED завжди вище від 80, що
забезпечує правдивість та природність
кольорів.

Світлодіодна лампа Philips для
повсякденного використання, ідеально
задовольнить основні потреби у освітленні.
Її приємний відтінок та надійна робота — це
те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи
за доступною ціною.

Звичні вигляд та форма
Ця світлодіодна лампа звичної форми
втілює усі найсучасніші інновації та переваги
світлодіодних технологій, водночас
зберігаючи зовнішній вигляд та зручність
звичайної лампи.
Середній термін експлуатації 15
000 год

Завдяки строку служби, що складає до 15
000 годин, можна уникнути турбот із
регулярною заміною ламп та
насолоджуватись ідеальним освітленням
більш ніж 15 років.
Заощаджує до 80% електроенергії

Надзвичайно тепле світло
Миттєве увімкнення

Кольорова температура цієї лампи складає
2000K, тому вона створює надзвичайно
спокійну та затишну атмосферу. Ідеально
пасує для освітлення домівки.
Можливість регулювання яскравості
Ця лампа може використовуватися з
більшістю світлорегуляторів для створення

Чекати не треба: світлодіодні лампи Philips
видають повну яскравість одразу після
увімкнення. Тільки натисніть на вимикач, і
кімнату вже яскраво освітлено. Лампи
набирають яскравість швидко — не треба
чекати.

Технологія світлодіодного освітлення
зберігає до 80% енергії порівняно з
стандартною лампою розжарювання. Таким
чином, вона окупиться та буде
заощаджувати гроші рік за роком, водночас
допомагаючи захистити навколишнє
середовище.
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Специфікації
Характеристики лампи

•
•
•
•
•
•

Форма: Лампа
Цоколь/патрон: E27
Можливість регулювання яскравості
Напруга: 220 - 240 В
Потужність (Вт): 8,5 Вт
Еквівалент потужності: 45 Вт

Споживання енергії

• Рівень енергоефективності: A
• Споживання енергії на 1000 год.: 9 кВт·год

Характеристики світла

•
•
•
•
•
•
•

Інтенсивність світла: 570 люмен
EyeComfort: Комфорт для очей
Колір: Полум'я
Кольорова температура: 2000 К
Індекс передачі кольору (CRI): 80
Час увімкнення: <0,5 с
Час нагрівання з інтенсивністю світла до 60%:
Миттєва повна інтенсивність світла
• Застосування: М’яке світло

Надійність
•
•
•
•

Термін експлуатації лампи: 15000 година (-н)
Кількість циклів перемикання: 50000
Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0,7
Середній термін експлуатації (при 2,7 год./
день): 15 рік(років)

Розміри лампи
• Висота: 110 мм
• Ширина: 60 мм

Інші характеристики

• Вміст ртуті: 0 мг
• Коефіцієнт потужності: 0,5
• Струм у лампі: 25 мА

Номінальні значення

• Номінальна потужність: 8,5 Вт
• Номінальний світловий потік: 570 люмен
• Номінальний термін експлуатації: 15000 година
(-н)
•
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* Розроблено для комфорту ваших очей. Відвідайте веб-сторінку
www.philips.com/eyecomfort та дізнайтеся про мерехтіння,
блимання, а також про інші характеристики та показники
виробів.

