
 

 

„Philips“ LED
apvalios formos lemputė

6 W (40 W)
E14
Šilta šviesa
Šviesos srauto reguliavimas
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Nuotaiką sukuria tinkamas apšvietimas

Kuo daugiau prigesinate, tuo jaukesnė šviesa
Naująsias „Philips“ LED šiltos šviesos lemputes galima pritemdyti. Palaipsnio pritemdymo 
funkcija leidžia keisti apšvietimo lygį nuo pritemdytos iki įprastų lempučių skleidžiamos 
šiltos šviesos. Skirtingai nuo standartinių LED, šios „Philips“ lemputės yra pritemdomos

Sukurkite mėgstamą aplinką
• Kuo daugiau prigesinate, tuo jaukesnė šviesa

Modernus klasikinis dizainas
• Idealiai tinka sietynui

Sukurkite šiltą ir jaukią aplinką
• Tarsi kaitrinės lemputės šiltai balta šviesa (2700 K)

Švelni šilta šviesa
• Švelni spindinti šviesa sukurs šiltą ir viliojančią atmosferą

Matykite daiktų spalvas natūralioje šviesoje
• Aukštas spalvų perdavimo indeksas (CRI > 80) užtikrina gyvas spalvas



 Puikiai atrodo tiek įjungtos, tiek 
išjungtos
Pažįstamos lempučių formos puikiai tiks jūsų 
dabartiniuose šviestuvuose: išlaikėme klasikinės 
lemputės formas ir išvaizdą.

Šilta, balta šviesa (2700 K)
Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, 
nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė 
kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos 
lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta 
energijos suteikiančia šviesa.

Švelni spindinti šviesa
Naujoviškas dizainas – optimalus šviesos 
efektyvumas

Aukštas spalvų perdavimo indeksas 
(CRI>80)

Spalvų perdavimo indeksas (CRI) nusako šviesos 
šaltinio poveikį spalvos išvaizdai. Natūralios lauko 
šviesos CRI yra 100 ir tokia šviesa naudojama kaip 
standartas, palyginti su kitais šviesos šaltiniais. 
„Philips“ LED lempučių CRI visada didesnis nei 80, 
artimas saulės reikšmei, todėl spalvas perteikia 
tikroviškai ir natūraliai.

Iškart ryškiai šviečia įjungus

Nereikia laukti: „Philips“ LED lemputės iškart 
pradeda šviesti maksimaliu šviesos srautu, vos jas 
įjungus.

„WarmGlow“ pritemdoma
Kitaip nei kitos pritemdomos LED lemputės, šios 
naujosios pažįstamos formos „WarmGlow“ 
lemputės skleidžia tobulą šiltą pritemdomą šviesą, 
kad kasdienį funkcionalų apšvietimą galėtumėte 
lengvai perjungti į jaukų ir šiltą apšvietimą. Kuo 
daugiau pritemdote, tuo jaukesnė šviesa ir tuo 
žemesnis apšvietimo lygis. Keiskite kambario 
apšvietimą ir prisitaikykite jį patiems įvairiausiems 
gyvenimo atvejams.
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Lemputės charakteristikos
• Forma: apvalios formos lemputė
• Cokolis / jungiamoji dalis: E14
• Šviesos srauto reguliavimas
• Įtampa: 220–240 V

Energijos sąnaudos
• Galingumas: 6 W
• Galios vatais atitikmuo: 40 W
• Energijos efektyvumo etiketė: A+
• Energijos sąnaudos per 1000 val.: 6 kW·h

Šviesos savybės
• Šviesos srautas: 470 liumenų
• Spalva: Šiltai balta
• Spalvos temperatūra: 2700 K
• Šviesos efektas / apdaila: Šiltai balta
• Spalvos indeksas (CRI): 80
• Pradėjimo šviesti laikas: <0,5 s
• Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: Viso 

srauto šviesa akimirksniu

Ilgaamžiškumas
• Lempos eksploatavimo laikas: 15000 val.
• Įjungimo ciklų skaičius: 50 000
• Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 0,7
• Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per 

parą): 15 metai (-ų)

Lemputės matmenys
• Aukštis: 95 mm
• Plotis: 48 mm

Kitos savybės
• Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
• Galingumo koeficientas: 0,7
• Lemputės srovė: 35 mA
• Nuotolis: WarmGlow

Nominaliosios reikšmės
• Nominalioji galia: 6 W
• Nominalusis šviesos srautas: 470 lm
• Nominalioji naudojimo trukmė: 15000 val.
•

Specifikacijos
apvalios formos lemputė
6 W (40 W) E14, Šilta šviesa, Šviesos srauto reguliavimas
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