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Een design dat gezien mag
worden
Maak kennis met de nieuwe Philips Vintage LED-lampenfamilie, een

collectie die doet denken aan de vertrouwde gloeilampen. Deze LED

kooldraadlampen vallen op in een stijlvol lichtelement en geven uw

interieur een gevoel van nostalgie.

Kies voor licht van hoge kwaliteit

• Extra warm lichteffect

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

• Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

• Vintage collectie

• Snoer



Kies voor een duurzame oplossing

• Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

• Beter voor uw portemonnee en de planeet

Light beyond illumination

• Vintagestijl, moderne LED-technologie

Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor uw ogen

• Ontworpen voor uw oogcomfort
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Kenmerken
Extra warm licht (2200K)
Licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben, die worden
aangeduid in eenheden kelvin (K).
Lampen met een lage kelvin-waarde
produceren een warm, gezelliger licht,
terwijl die met een hogere kelvin-
waarde een koeler, meer vitaliserend
licht produceren.

Vervangt standaardgloeilampen
Deze energiebesparende LED-lamp
heeft een fraai ontwerp en een
vertrouwde vorm. De lamp is de
perfecte duurzame vervanging voor
traditionele gloeilampen.

Vintage collectie
De Philips Vintage collectie is
beschikbaar in uiteenlopende grote
vormen, kaarslampen en andere
vertrouwde ontwerpen, die perfect in
uw woonkamer passen.

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

Met een levensduur van 15.000 uur
hebt u minder gedoe, omdat de
lampen minder vaak hoeven te worden
vervangen, en geniet u meer dan 15
jaar van een ideale
verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 80%

LED-technologie bespaar tot 80%
energie in vergelijking met je standaard
lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf
terug en bespaar je jaar na jaar weer
geld. Bovendien helpt hij het milieu te
beschermen.

Moderne LED met een vintage look en
feel
LED Classic-lampen zijn gebaseerd op
de standaard
energiebesparingstechnologie van
LED's. Nu kunt u profiteren van een
lamp in retrostijl die LED technologie
combineert met een vintage design.

Zachte LED's, aangenaam voor de
ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor
de ogen. Te fel licht is verblindend. Te
zacht licht geeft flikkering. U kunt nu
uw omgeving aangenaam verlichten
met LED's die comfortabel zijn voor uw
ogen en de perfecte sfeer in huis
creëren.

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Ja

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Niet-richtbare lamp

• Fittinghouder: E27

• Technologie: LED

Lampafmeting

• Hoogte: 273 mm

• Gewicht: 0,2 kg

• Breedte: 65 mm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 per

• Lumenbehoudfactor: 0.7

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 20.000
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Lichtkenmerken

• Kleurconsistentie: 6 SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2000 K

• Lichtkleurcategorie: Flame

• Nominale lichtstroom: 470 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 40 mA

• Kwikinhoud: 0 mg

• Lampstroom: 72 lm/W

Verpakkingsinformatie

• Productfamilie: LED Classic,
EyeComfort

Opgenomen vermogen

• Energieverbruik per 1000 uur: 7 kW

• Arbeidsfactor: 0.7

• Spanning: 230 V

• Vermogen: 6.5 W

• Vermogensequivalent: 40 W

• Energie-efficiëntielabel: A+

Nominale waarden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 470 lm

• Nominaal vermogen: 6.5 W

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696803516

• EAN/UPC - Case: 8718696803523

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,260 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,196 kg

• SAP hoogte (per stuk): 32,000 cm

• SAP lengte (per stuk): 10,000 cm

• SAP breedte (per stuk): 10,000 cm
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