PHILIPS
LED
Rechte buislamp
4,5 W (60 W)
S14s-lampvoet
Warmwit
Niet-dimbaar

8718291789505

Heldere LED-verlichting
met uitstekende
lichtkwaliteit
De Philips LED-buis S14s levert een buitengewoon lange levensduur en
aanzienlijke energiebesparingen. Met zijn warme kleurtemperatuur is hij
de perfecte, lang meegaande vervanger voor jouw fluorescentie- en
halogeenbuizen.
Hoogwaardig licht
• Leer meer over licht
• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

8718291789505
Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen
• Dezelfde vorm en formaat als rechte halogeenlampen
• Onmiddellijk licht na het inschakelen
Kies voor een duurzame oplossing
• Buizen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee
• Beter voor uw portemonnee en de planeet
Light beyond illumination
• Geen dimmer of extra installatie nodig
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Kenmerken
Leer meer over licht

Vervangt rechte halogeenlampen

Energiebesparing tot wel 80%

Kleurtemperatuur: licht kan
verschillende kleurtemperaturen
hebben, die worden aangeduid in
kelvin (K). Lampen met een lage
kelvinwaarde produceren een warm,
rustgevender licht, terwijl lampen met
een hogere kelvinwaarde juist een koel,
vitaliserend licht produceren. CRI: de
kleurweergave-index (color rendering
index – CRI) wordt gebruikt om het
effect van een lichtbron op de
kleurwaarneming te beschrijven.
Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van
100. De CRI van Philips LED-lampen is
altijd hoger dan 80, wat verzekert dat
kleuren levensecht en natuurlijk
worden weergegeven.

Met zijn mooie vormgeving en
vertrouwde afmetingen is deze
standaard rechte LED-lamp voor
moderne verlichting de perfecte
duurzame vervanger voor traditionele
rechte halogeenlampen.

LED-technologie bespaar tot 80%
energie in vergelijking met je standaard
lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf
terug en bespaar je jaar na jaar weer
geld. Bovendien helpt hij het milieu te
beschermen.

Onmiddellijk aan

Direct klaar voor gebruik

Warmwit licht dat op gloeilamplicht
lijkt

Wachten hoeft niet: Philips LEDlampen branden direct na inschakeling
op volle sterkte. Eén druk op de
lichtknop en uw kamer is volledig
verlicht, zonder opstarttijd.

Zodra je de lamp uit de doos haalt, is
deze klaar voor gebruik. De lamp heeft
verschillende lichtstanden, één voor
elke behoefte en stemming. De
intelligentie zit in de lamp zelf, dus er is
geen dimmer of andere extra installatie
vereist. Vervang uw lamp door deze
SceneSwitch lamp en wissel van
lichtsfeer met uw bestaande
wandschakelaar. Met minimale
investering en moeite geniet u van het
maximale comfort. Nu kunt u
gemakkelijk de sfeer afstemmen op uw
bezigheden en uw stemming.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

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

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.
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Specificaties
Lampkenmerken
• Vorm: Buislamp
• Dimbaar: Nee
• Fittinghouder: S14s
Lampafmeting
• Hoogte: 50 cm
• Breedte: 3 cm
Duurzaamheid
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 per
• Lumenbehoudfactor: 0.7
• Nominale levensduur: 15.000 hr
• Aantal schakelcycli: 50.000
Lichtkenmerken
• Toepassing: Speciale toepassing
• Kleurweergave-index (CRI): 83
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Lichtkleurcategorie: Warm wit
• Nominale lichtstroom: 375 lm
• Opstarttijd: <0.5 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte
Andere eigenschappen
• Lampclassificatie, risicogroep: RG0
• Lampstroom: 44 mA
• Kwikinhoud: 0 mg

Opgenomen vermogen
• Energieverbruik per 1000 uur: 5 kW
• Arbeidsfactor: >0.4
• Spanning: 220-240 V
• Vermogen: 4,5 W
• Vermogensequivalent: 60 W
• Energie-efficiëntielabel: A+
Nominale waarden
• Nominale levensduur: 15.000 hr
• Nominale lichtstroom: 375 lm
• Nominaal vermogen: 4.5 W
Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718291789505
• Nettogewicht: 0,140 kg
• Brutogewicht: 0,180 kg
• Hoogte: 53,500 cm
• Lengte: 3,300 cm
• Breedte: 5,100 cm
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718291789505
• Materiaalnummer (12NC):
929001116430
• EAN/UPC - Case: 8718291789512
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,180 kg
• Nettogewicht: 0,140 kg
• SAP hoogte (per stuk): 53,500 cm
• SAP lengte (per stuk): 3,300 cm
• SAP breedte (per stuk): 5,100 cm

Verpakkingsinformatie
• Productfamilie: EyeComfort
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