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Một đèn. Một công tắc. Ba chế độ ánh sáng.
Không cần thêm thiết bị điều chỉnh ánh sáng
Thay đổi bầu không khí trong phòng phù hợp với hoạt động của bạn. Với đèn Philips SceneSwitch
LED, bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ ánh sáng từ ánh sáng rực rỡ, đến ánh sáng tự nhiên và
đến ánh sáng ấm cúng ấm áp. Tất cả những gì bạn cần là một công tắc duy nhất.
Tạo không khí ấm áp
• Ba chế độ ánh sáng từ 2700 K đến 2500 K đến 2200 k
Bật sáng ngay tức thì
• Bật sáng ngay tức thì
Dễ sử dụng
• Không cần lắp đặt bổ sung hoặc thêm thiết bị điều chỉnh độ sáng

8718696827338

Bóng đèn
7.5-3-1.2W-60W Đui B22, Ánh sáng trắng

Các thông số

Những nét chính

Đặc điểm của đèn

Tuổi thọ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Đui/đầu gắn: B22
Điều chỉnh độ sáng: Không
Điện áp: 220 - 240 V
Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
Loại thủy tinh: Sương giá
Mục đích sử dụng: Trong nhà

Cắm và phát

Tuổi thọ của bóng đèn: 15000 giờ
Số chu kỳ bật/tắt: 100000
Hệ số duy trì Lumen: 0,7
Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm

Kích thước đèn
• Chiều cao: 111 mm
• Chiều rộng: 61 mm

Mức tiêu thụ điện
• Công suất: 7.5-3-1.2 W
• Công suất tương đương: 60 W
• Nhãn hiệu quả năng lượng: 3 dấu tích

Đặc điểm chiếu sáng
•
•
•
•
•

Độ sáng: 806-380-140 lumen
Góc chiếu: 150 độ
Chỉ số truyền màu (CRI): 80
Thời gian khởi động: <0,5 giây
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết
công suất tức thì
• Màu sắc: Ánh sáng trắng
• Nhiệt độ màu: 3000 K

Đặc điểm khác
• Hàm lượng thủy ngân: 0 mg
• Hệ số công suất: .5
• Cường độ dòng diện: 70 mA

Giá trị định mức
•
•
•
•

Công suất định mức: 7.5-3-1.2 W
Quang thông định mức: 806-380-140 lumen
Tuổi thọ định mức: 15000 giờ
Góc chiếu định mức: 150 độ

•

Cung cấp hàng loạt quang cảnh ánh sáng tuyệt vời
phù hợp với nhu cầu và tâm trạng của bạn. Bóng đèn
tự điều chỉnh thông minh, vì thế không cần cài đặt
thêm thiết bị làm mờ hay thiết bị bổ sung nào khác.
Đơn giản bạn chỉ cần thay thế bóng đèn của mình
bằng bóng đèn SceneSwitch này và thay đổi các chế
độ ánh sáng khác nhau bằng cách bật tắt công tắc gắn
tường. Đầu tư tiền bạc và công sức ít nhất để tận
hưởng sự thoải mái cao nhất. Bây giờ bạn có thể thay
đổi bầu không khí xung quanh một cách dễ dàng phù
hợp với công việc bạn đang làm và tâm trạng của bạn
tại thời điểm đó.

Ba chế độ ánh sáng
Ánh sáng có thể có nhiệt độ màu sắc khác nhau,
được đo bằng các đơn vị được gọi là Kelvin (K). Bóng
đèn với giá trị Kelvin thấp cho ánh sáng ấm áp, ấm
cúng, trong khi bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn
cho ánh sáng rực rỡ hơn. Bóng đèn SceneSwitch mới
cho phép bạn chuyển từ chiếu sáng theo chức năng
sang ánh sáng tự nhiên và ấm cúng. Độ sáng có thể
thay đổi từ 100% xuống 40% và 10%. Hiện giờ, bạn
có thể dễ dàng tùy chỉnh căn phòng của bạn cho
nhiều hoạt động khác nhau hoặc điều chỉnh ánh sáng
trong phòng phù hợp với tâm trạng của bạn.

Bật sáng ngay tức thì
Bật sáng ngay tức thì
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