
Ervaar warmwitte LED-
verlichting
Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan

uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote

energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving

en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

• Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

• Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

• Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

Lamp

LED

1,8 W-15 W

E27

Warm wit

8718699772178



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.

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

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.

Specificaties
Kenmerken

• Dimbaar: Nee

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp

• Fittinghouder: E27

• Technologie: LED

• Type glas: Mat

Lampafmeting

• Hoogte: 8,8 cm

• Gewicht: 0,028 kg

• Breedte: 4,5 cm

Duurzaamheid

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

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

• Bundelhoek: 150 graden

• Kleurconsistentie: 6SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2700 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 150 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 18 mA

• Rendement: 83 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8718699772178

• EOC: 871869977217800

• Producttitel: LED 15W P45 E27 WW
230V FR ND 1SRT4

8718699772178



Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.4

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 1,8 W

• Vermogensequivalent: 15 W

• Energie-efficiëntielabel: A++

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 8,8 cm

Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: 150 graden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 150 lm

• Nominaal vermogen: 1.8 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50 to 60

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699772178

• Nettogewicht: 0,018 kg

• Brutogewicht: 0,032 kg

• Hoogte: 12,700 cm

• Lengte: 4,600 cm

• Breedte: 6,300 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929001897055

8718699772178
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