
 

 

Philips LED
Kaarslamp

2,1 W (25 W)
E14
Warmwit
Niet-dimbaar

8718699599188
Een design dat gezien mag worden

Ziet er goed uit, 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 gloeilamp

Light beyond illumination
• Vintagestijl, moderne LED-technologie
• Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kies een eenvoudige vervanging voor je oude lampen
• Dezelfde vorm en formaat als de standaard gloeilamp
• Direct licht bij het inschakelen



 Warmwit LED-licht net zoals van de 
nostalgische kooldraadlamp.

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K 
en levert een warme, rustgevende sfeer, perfect om 
te ontspannen. Dit licht van 2700 K is ideaal voor het 
ontwerpen van woningverlichting

Moderne LED in vintagestijl
Nu kunt u profiteren van een lamp die LED 
technologie combineert met een vertrouwd vintage 
design.

Een eenvoudige LED voor dagelijks 
gebruik

De Philips LED is de perfecte lamp voor uw 
basisbehoeften voor verlichting. De lamp levert het 
mooie licht en de betrouwbare prestaties die u van 
een LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Vervangt standaard gloeilampen
Deze LED-spaarlamp heeft een fraai ontwerp en een 
bekende vorm. De lamp is de perfecte duurzame 
vervanging voor traditionele gloeilampen.

Onmiddellijk Aan

Wachten is niet meer nodig: Philips LED-lampen 
leveren onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld hun 
volledige helderheidsniveau. Uw kamer is 
onmiddellijk nadat u de schakelaar hebt omgezet 
volledig verlicht.
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Lampkenmerken
• Dimbaar: Nee
• Type glas: Helder
• Technologie: Led
• Beoogd gebruik: Binnen
• Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
• Fitting: E14
• Spanning: 230 V

Lampafmetingen
• Hoogte: 85 mm
• Breedte: 25 mm
• Gewicht: 0,014 kg

Prestaties
• Aantal schakelcycli: 50000
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
• Lumenbehoudfactor: 0,7
• Levensduur van lamp: 15000 uur

Lichtkenmerken
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Opstarttijd: <0,5 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige 

lichtsterkte
• Geschikt voor accentverlichting?: Nee

• Kleur: Warm wit
• Lichtopbrengst: 250 lumen

Overige kenmerken
• Stroomsterkte lamp: 25 mA
• Kwikinhoud: 0 mg
• Rendement: 119 K

Energieverbruik
• Vermogensfactor: 0,4
• Energiezuinigheidslabel: A++
• Energieverbruik per 1000 uur: 3 kWh
• Vermogen: 2,1 W
• Equivalent vermogen: 25 W

Verpakkingsinformatie
• Familie: Led
• EAN: 8718699599188
• EOC: 871869959918800
• Producttitel: LED 40W A60 E27 927 FR WGD 
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Gemeten waarden
• Gemeten verbruik: 2,1 W
• Gemeten lichtstroom: 250 lumen
• Gemeten levensduur: 15000 uur
•

Specificaties
Kaarslamp
2,1 W (25 W) E14, Warmwit, Niet-dimbaar

http://www.philips.com

