
PHILIPS
LED
Lineært rør

4,5 W (60 W)
S14s-sokkel
Varm hvid
Kan ikke dæmpes

8718291789505

Klar LED belysning med
fremragende lyskvalitet
Denne rørformede LED S14S fra Philips har en ualmindelig lang levetid og

bidrager mærkbart til energibesparelser. Med dets varme hvide

farvetemperatur er den en perfekt, langtidsholdbar erstatning for dine

lineære lysstof- eller halogenrør.

Lys af høj kvalitet

• Få mere at vide om lys

• Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

• Har samme form og størrelse som lineære halogenpærer

• Lyset tænder øjeblikkeligt



Vælg en bæredygtig løsning

• Rør med lang levetid – holder i op til 15 år

• Bedre for tegnebogen og planeten

Belysning er mere end bare oplysning

• Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
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Vigtigste nyheder
Få mere at vide om lys

Farvetemperatur: Lys kan have
forskellige farvetemperaturer, der
angives i enheder kaldet kelvin (K).
Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber
et varmt, mere roligt lys, mens pærer
med en højere Kelvin-værdi skaber et
køligt, mere energigivende lys. CRI:
Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til
at beskrive effekten af en lyskilde i
form af farveudseende. Naturligt sollys
har en CRI på 100. CRI for Philips LED
lyspærer er altid højere end 80, hvilket
sikrer, at farverne vises som ægte og
naturlige.

Glødepærelignende varm hvid

Denne pære har en farvetemperatur på
2.700 K og giver en varm, rolig
stemning og er perfekt til afslapning.
Dette lys med en farvetemperatur på
2.700 K er ideelt til belysningsdesign i
hjemmet.

Erstatter lineære halogenpærer

Med sit smukke design og de velkendte
mål er denne standard lineære LED-
lampe udtryk for moderne belysning.
Den er den perfekte bæredygtige
erstatning for traditionelle lineære
halogenlamper.

Tænder med det samme

Der er ingen grund til at vente: Philips
LED-lyspærer yder deres fulde
lysstyrkeniveau, så snart de tændes.
Ved blot at vippe kontakten opnår
rummet fuld lysstyrke. Der er ingen
langsom opstarts- eller ventetid.

Klassificeret til en gennemsnitlig
levetid på 15.000 timer

Med en levetid på op til 15.000 timer
kan du reducere besværet ved ofte at
skulle skifte rør og nyde en perfekt
belysningsløsning i mere end 15 år.

Energibesparelse på op til 80 %

LED teknologi sparer op til 80 % energi
sammenlignet med en standardpære.
Den tjener sig således ind og sparer dig
penge år efter år. Den beskytter
samtidig miljøet.

Plug-and-Play

SceneSwitch giver dig direkte adgang
til en række fantastiske
belysningsscener, som kan tilpasses dit
aktuelle behov og dit humør.
Intelligensen sidder i selve pæren, så
du behøver ikke installere en
lysdæmper eller lignende. Når du har
udskiftet pæren med denne
SceneSwitch pære, kan du skifte
mellem forskellige scener, alt efter
hvad du laver, og hvilket humør du er i,
blot ved at trykke på den almindelige
vægkontakt. Du opnår med andre ord
maksimal komfort med en minimal
indsats.
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Specifikationer
Egenskaber for pære

• Form: lysrør

• Kan dæmpes: Nej

• Fatning: S14s

Mål for pære

• Højde: 50 cm

• Bredde: 3 cm

Holdbarhed

• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år

• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7

• Nominel levetid: 15.000 t

• Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

• Anvendelse: Særlig anvendelse

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 83

• Farvetemperatur: 2700 K

• Lysfarvekategori: Varm hvid

• Nominel lysstrøm: 375 lm

• Starttid: <0.5 s

• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys

Andre egenskaber

• Klassifikationsrisikogruppe for
lyskilde: RG0

• Lyskilde spænding: 44 mA

• Kviksølvindhold: 0 mg

Emballageoplysninger

• Produktserie: EyeComfort

Strømforbrug

• Strømforbrug pr. 1000 timer: 5 kW

• Strømfaktor: >0.4

• Spænding: 220-240 V

• Watt forbrug: 4,5 W

• Wattforbrugsækvivalent: 60 W

• Energimærke: A+

Nominelle værdier

• Nominel levetid: 15.000 t

• Nominel lysstrøm: 375 lm

• Nominel effekt: 4.5 W

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8718291789505

• Nettovægt: 0,140 kg

• Bruttovægt: 0,180 kg

• Højde: 53,500 cm

• Længde: 3,300 cm

• Bredde: 5,100 cm

• SAP EAN/UPC – del: 8718291789505

• Materiale nummer (12NC):
929001116430

• EAN/UPC – kasse: 8718291789512

• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,180 kg

• Nettovægt: 0,140 kg

• SAP-højde (del): 53,500 cm

• SAP-længde (del): 3,300 cm

• SAP-bredde (del): 5,100 cm
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