
Heldere LED-verlichting
met uitstekende
lichtkwaliteit
LED-lampen van Philips geven een schitterend, warm wit licht,

gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote

energiebesparing. De lamp heeft een puur en elegant ontwerp en

is de perfecte vervanging voor heldere gloeilampen.

Hoogwaardig licht

• Ontworpen voor uw oogcomfort

Gebruikersvriendelijke slimme verlichting voor uw dagelijkse gemak

• Stel handige timers en schema's in

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

• Ontworpen voor uw oogcomfort

Lamp

LED

7,5 W-60 W

E27

Warm wit

8718699782696



Kenmerken
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.

Stel handige timers en schema's in
Bepaal de instellingen voor je welzijn,
lichtschema's en vakantie.

Ontworpen voor uw oogcomfort

Harde verlichting is vermoeiend voor
de ogen, te fel licht verblindt en te
zacht licht flikkert. U kunt nu uw
omgeving aangenaam verlichten met
LED's die comfortabel zijn voor uw
ogen en de perfecte sfeer in huis
creëren.

Specificaties
Kenmerken

• Dimbaar: Nee

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Niet-richtbare lamp

• Fittinghouder: E27

• Technologie: LED

• Type glas: Mat

Lampafmeting

• Hoogte: 11,4 cm

• Gewicht: 0,065 kg

• Breedte: 6,2 cm

Duurzaamheid

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

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

• Bundelhoek: 250 graden

• Kleurconsistentie: 6SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2700 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 806 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 80 mA

• Rendement: 107 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8718699782696

• EOC: 871869978269600

• Producttitel: LED D2D 60W A60 E27
WW FR ND SRT4

8718699782696



Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.7

• Spanning: 230 V

• Vermogen: 7,5 W

• Vermogensequivalent: 60 W

• Energie-efficiëntielabel: A+

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 11,4 cm

Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: 250 graden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 806 lm

• Nominaal vermogen: 7.5 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699782696

• Nettogewicht: 0,060 kg

• Brutogewicht: 0,098 kg

• Hoogte: 14,600 cm

• Lengte: 6,500 cm

• Breedte: 6,300 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929001383631

8718699782696

Publicatiedatum:
2020-11-12
Versie: 0.83

© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen
uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of
volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze
informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet
bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of
overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en
het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van
Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


