
Philips
Lamp (dimbaar)

10,5 W-75 W
E27
Warm wit
Dimmen

8718699659820

Hoe meer u dimt, hoe
warmer het licht.
Met Philips WarmGlow LED's kunt u uw dagelijkse verlichting dimmen tot

de aangename tonen van traditionele lampen. Hoe meer u dimt, hoe

warmer het licht. Hierin onderscheiden deze LED's zich van standaard

dimbare LED-lampen, die alleen minder fel worden wanneer ze worden

gedimd. WarmGlow lampen zijn nu ook verbeterd met een

kleurweergave-index van 90, vergelijkbaar met natuurlijke verlichting,

waardoor de ware kleuren van uw interieur beter uitkomen. Of u nu 's

avonds lekker op de bank ligt of fris aan de dag wilt beginnen, Philips

WarmGlow LED's bieden het licht dat u nodig hebt.

Duurzame lichtoplossingen

• Energiebesparing tot wel 80%



Kies voor een duurzame oplossing

• Buizen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

Light beyond illumination

• Dimt naar een warme gloed

Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor uw ogen

• Ontworpen voor uw oogcomfort
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Kenmerken
Energiebesparing tot wel 80%

Profiteer van de energiebesparing van
LED's zonder toegevingen te doen aan
de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer
dan 80% energie door uw bestaande
gloei- of halogeenlampen te
vervangen

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

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

Dimt naar een warme gloed
Met deze dimbare lamp kunt u dimmen
van een warm licht van 2200 K naar
licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe
warmer het licht.

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

• Type glas: Mat

Lampafmeting

• Hoogte: 110 mm

• Gewicht: 0,075 kg

• Breedte: 60 mm

Duurzaamheid

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

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

• Bundelhoek: 150 graden

• Kleurconsistentie: 6 SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 90

• Kleurtemperatuur: 2200-2700 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 1055 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 55 mA

• Kwikinhoud: 0 mg

• Lampstroom: 100 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8718699659820

• EOC: 871869965982000

• Producttitel: LED 75W A60 E27 927
FR WGD RF 1SRT4
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Opgenomen vermogen

• Energieverbruik per 1000 uur: 11 kW

• Arbeidsfactor: 0.9

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 10.5 W

• Vermogensequivalent: 75 W

• Energie-efficiëntielabel: A+

Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: 150 graden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 1055 lm

• Nominaal vermogen: 10.5 W

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk:
8718699659820

• EAN/UPC - Case: 8718699659837

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,084 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,060 kg

• SAP hoogte (per stuk): 16,600 cm

• SAP lengte (per stuk): 6,200 cm

• SAP breedte (per stuk): 10,000 cm
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