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Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao
Tạo ra bầu không khí ấm cúng và lôi cuốn
Bóng đèn LED Philips cung cấp ánh sáng trắng mát mẻ, thời gian sử dụng cực dài và khả
năng tiết kiệm năng lượng cao ngay tức thời. Với thiết kế trang nhã và thuần khiết, bóng
đèn này là sự thay thế hoàn hảo cho các bóng đèn truyền thống dạng mờ.
Tạo không khí ấm áp
• Đèn LED đơn giản dùng trong cuộc sống thường ngày
Tiết kiệm năng lượng
• Đèn tiêu thụ năng lượng thấp
Bật sáng ngay tức thì
• Bật sáng ngay tức thì

8718696845271

Bóng đèn
3W (30W) Đui E27, Ánh sáng trắng ban ngày

Các thông số

Những nét chính

Đặc điểm của đèn

Tuổi thọ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Đui/đầu gắn: E27
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
Công nghệ: LED
Công suất: 3
Công suất tương đương: 30

Tuổi thọ của bóng đèn: 8000 giờ
Số chu kỳ bật/tắt: 50000
Hệ số duy trì Lumen: 0,7
Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 8 năm

Kích thước đèn
• Chiều cao: 104 mm
• Chiều rộng: 58 mm
• Khối lượng: 0,045 kg

Mức tiêu thụ điện

Đặc điểm khác

• Nhãn hiệu quả năng lượng: 3 dấu tích

•
•
•
•
•

Đặc điểm chiếu sáng
•
•
•
•
•

Độ sáng: 300 lumen
Nhiệt độ màu: 6500 K
Chỉ số truyền màu (CRI): 70
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 ban ngày
• Màu sắc đồng nhất: 7 SDCM
• Phù hợp với chức năng chiếu sáng có điểm nhấn?:
Không

Đèn LED đơn giản dùng trong cuộc sống
thường ngày

Hàm lượng thủy ngân: 0 mg
Hệ số công suất: >0,4
Cường độ dòng diện: 30 mA
Dãy sản phẩm: Chùm chính
Hiệu quả: 100 K

Giá trị định mức
•
•
•
•

Công suất định mức: 3 W
Quang thông định mức: 300 lumen
Tuổi thọ định mức: 8000 giờ
Góc chiếu định mức: 130 độ

•

Bóng đèn LED thường ngày của Philips là lựa chọn
hoàn hảo dành cho các nhu cầu chiếu sáng cơ bản của
bạn. Bóng đèn cung cấp ánh sáng đẹp mắt và hiệu suất
đáng tin cậy được mong đợi từ đèn LED với mức giá
phải chăng.

Bật sáng ngay tức thì
Bật sáng ngay tức thì

Tiết kiệm năng lượng
Đèn tiêu thụ năng lượng thấp
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