Philips LED
Lamp (dimbaar)

7,5 W (48 W)
E27
Flame
Dimbaar
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Een design om gezien te worden
Altijd mooi, aan én uit
Vertrouwde vormen waar je van houdt. Ze verbruiken ongeveer 80% minder energie dan
traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien
keer langer mee.
Kies voor licht van hoge kwaliteit
• Warmwit LED-licht net zoals van de nostalgische kooldraadlamp.
Light beyond illumination
• Vintagestijl, moderne LED-technologie
Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen
• Dezelfde vorm en formaat als de kogellamp
• Snoer
• Vintage-collectie
Kies voor een duurzame oplossing
• Lampen met lange levensduur - Gaan tot 15 jaar mee
• Beter voor je portemonnee en het milieu

8718696709146

Lamp (dimbaar)

7,5 W (48 W) E27, Flame, Dimbaar

Kenmerken
Warmwit LED-licht net zoals van de
nostalgische gloeilamp

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K
en levert een warme, rustgevende sfeer, perfect
voor ontspannen. Ideaal voor het ontwerpen van
woningverlichting

Specificaties
meer dan 15 jaar lang profiteren van een perfecte
verlichtingsoplossing.

Bespaart tot 80% energie

Moderne LED met een vintage look en
feel

Vorm: Lamp
Fitting: E27
Dimbaar
Spanning: 220 - 240 V
Vermogen: 7,5
Equivalent vermogen: 48

• Energiezuinigheidslabel: A+
• Energieverbruik per 1000 uur: 8 kWh

Lichtkenmerken

Vervangt kogellampen
Met LED-technologie bespaart u tot 80% energie in
vergelijking met uw standaard lamp. Daardoor
betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jaar na
jaar weer geld. Bovendien helpt de LED-technologie
het milieu te beschermen.

Snoer

De Philips-lampen kunnen worden gebruikt in
combinatie met een van de Philips-snoeren om uw
interieurverlichting compleet te maken en uw
leefruimte een industriële uitstraling te geven.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

•
•
•
•
•
•

Energieverbruik

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op de standaard
energiebesparingstechnologie van LED's. Nu kun je
profiteren van een lamp in retrostijl die state-of-theart technologie combineert met een vintage
vormgeving.

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde
afmetingen is dit standaard LED-kogellamp voor
hedendaagse verlichting. De perfecte duurzame
vervanger voor traditionele kogellampen.

Lampeigenschappen

Vintage-collectie

De Philips Vintage-collectie is beschikbaar in
uiteenlopende grote vormen, kaarsen en andere
vertrouwde ontwerpen, die naadloos in uw hele
ruimte passen.

•
•
•
•
•
•
•

Lichtopbrengst: 610 lumen
Kleur: Flame
Kleurtemperatuur: 2000 K
Lichteffect/afwerking: Flame
Kleurweergave-index (CRI): 80
Starttijd: <0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige
lichtsterkte
• EyeComfort: EyeComfort

Prestaties
•
•
•
•

Levensduur van lamp: 15000 uur
Aantal schakelcycli: 20000
Lumenbehoudfactor: 0,7
Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar

Lampafmetingen
• Hoogte: 104 mm
• Breedte: 60 mm

Andere eigenschappen
•
•
•
•
•

Kwikinhoud: 0 mg
Vermogensfactor: 0,7
Stroomsterkte lamp: 36 mA
Collectie: LED Classic
Lampclassificatie, risicogroep: RG1

Gemeten waarden

• Gemeten verbruik: 7,5 W
• Gemeten lichtstroom: 610 lumen
• Gemeten levensduur: 15000 uur
•

Met een levensduur tot 15.000 kun je het gedoe met
het regelmatig vervangen van lampen vergeten en
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