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Designet til at blive set

Den er flot, både når den er tændt og slukket
Genkendelig formgivning, som du kender og elsker. De bruger ca. 80 % mindre energi 
end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED-teknologi, og 
de holder ti gange så længe.

Designet til perfekt lyskvalitet
• Vintage-stil, moderne LED-teknologi
• Retningsuafhængigt lys

Skab en varm atmosfære
• Ekstra varmt lys 2000 K

Spar energi
• Sparer op til 80 % energi

Skab den ønskede atmosfære
• Lyset kan dæmpes



 Dæmpbar [LED-lyskilder]

Designet, så lys i høj kvalitet kan dæmpes og skabe 
den rigtige stemning til alle aktiviteter – lige fra en 
afslappet til en aktiv atmosfære

LED Classic (glødetråd)
LED Classic-pærer er baseret på standard 
energibesparende LED-teknologi, bortset fra at 
LED'erne er placeret som klassiske glødepærer. Nu 
kan du nyde denne pære i retrostil med topmoderne 
teknologi.

Retningsuafhængigt lys
Innovativt objektivdesign leverer retningsuafhængig 
lysfordeling, hvilket forhindrer skygger og giver 
naturligt varmt hvidt lys overalt.

Sparer op til 80 % energi

Sparer op til 80 % energi sammenlignet med en 
standardpære. Den tjener sig selv ind og sparer 
penge år efter år. Så skær ned på elregingen, og kom 
i gang med at spare allerede nu.

2000 K [LED]
Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der 
angives i enheder kaldet Kelvin (K). Pærer med en lav 
Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt 
lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi 
producerer et koldt, mere energifyldt lys.
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Egenskaber for pære
• Facon: Globe
• Sokkel/fatning: E27
• Kan dæmpes
• Spænding: 220 - 240 V
• Watt-tal: 7
• Tilsvarende watt-tal: 60
• Type: G93

Strømforbrug
• Energimærke: A++
• Strømforbrug pr. 1000 timer: 7 kW-timer
• Lyseffekt [lumenværdi]: 806

Lyskarakteristika
• Farve: Varm hvid
• Farvetemperatur: 2.700 K
• Lyseffekt/finish: Varm hvid

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
• Starttid: <0,5 s

Holdbarhed
• Pærens levetid: 15.000 time(r)
• Antal tændingscyklusser: 20.000
• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,7
• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år

Mål for pære
• Højde: 150 mm
• Bredde: 95 mm

Andre karakteristika
• Strømfaktor: 0,7
• Pærespænding: 40 mA
• Sortiment: LED Classic
•

Specifikationer
Globe
7 W (60W) E27, Varm hvid, Clear
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