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Licht dat fijn is voor uw
ogen
Licht van slechte kwaliteit kan leiden tot vermoeidheid van de ogen. Het

is belangrijker dan ooit om je huis goed te verlichten. Philips LED-lampen

worden volgens strenge criteria getest om ervoor te zorgen dat ze

voldoen aan onze Eyecomfort-eisen†

Gebruiksvriendelijk

• Onmiddellijk aan

Creëer een actieve sfeer

• Hoge kleurweergave-index (CRI <gt/> 80) voor levendige kleuren

Koel daglicht [6500 K]

• Koel daglicht [6500 K]



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor uw ogen

• Ontworpen voor uw oogcomfort

• Geen zichtbare flikkering

8718696662250



Kenmerken
Onmiddellijk aan

Gewoon door de schakelaar om te
zetten brandt hij op volle helderheid.
Geen traag starten of wachten.

Hoge kleurweergave-index (CRI<gt/
>80)

De kleurweergave-index (CRI) wordt
gebruikt om het effect van een
lichtbron op de kleurweergave te
beschrijven. Natuurlijk buitenlicht heeft
een CRI van 100 en wordt gebruikt als
de vergelijkingsstandaard voor elke
andere lichtbron. De CRI van de Philips
LED-lampen is altijd hoger dan 80,
dichtbij de waarde van de zon die alle
kleuren waarlijk en natuurlijk
weergeeft.

6500 K [LED-lampen]

Licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben die worden
aangegeven in de eenheid Kelvin (K).
Lampen met een lage Kelvin-waarde
produceren een warmer, gezelliger
licht, terwijl lampen met een hoge
Kelvin-waarde een koeler, meer
energiek licht produceren.

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.

Geen zichtbare flikkering
Een snel knipperende lamp kan
vervelend zijn voor uw ogen, hoofdpijn
veroorzaken of zelfs een aanval
triggeren bij mensen met lichtgevoelige
epilepsie. Het is onaangenaam en
geheel onnodig. LED's kunnen flikkeren
doordat ze snel reageren op de
stroomsterkte van de driver. Philips
LED's zijn zo ontworpen dat variaties in
de stroomsterkte van drivers worden
geminimaliseerd, waardoor de factoren
die flikkering veroorzaken, worden
weggenomen. Daarom merk je er
helemaal niets van.

Specificaties
Lampkenmerken

• Vorm: Buislamp

• Dimbaar: Nee

• Fittinghouder: G13

Lampafmeting

• Hoogte: 1.212 mm

• Breedte: 27,8 mm

Duurzaamheid

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

• Lumenbehoudfactor: 0.7

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000
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Lichtkenmerken

• Toepassing: Industrieel

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Lichtkleurcategorie: Koel daglicht

• Nominale lichtstroom: 1600 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 120 mA

• Kwikinhoud: 0 mg

Verpakkingsinformatie

• Productfamilie: EyeComfort

Opgenomen vermogen

• Energieverbruik per 1000 uur: 16 kW

• Arbeidsfactor: >0.5

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 16 W

• Vermogensequivalent: 36 W

• Energie-efficiëntielabel: A+

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk:
8718696662250

• EAN/UPC - Case: 8718696662267

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,357 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,215 kg

• SAP hoogte (per stuk): 127,900 cm

• SAP lengte (per stuk): 3,700 cm

• SAP breedte (per stuk): 3,700 cm
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