
 

 

Philips LED
Kerte

2,1 W (25 W)
E14
Varm hvid
Kan ikke dæmpes

8718699599188
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.

Vælg lys i høj kvalitet
• Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Belysning er mere end bare oplysning
• Vintage-stil, moderne LED-teknologi
• Enkel LED til hverdagsbrug

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer
• Samme form og størrelse som en almindelig glødepære
• Øjeblikkeligt lys, når man tænder



 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.

Moderne LED i retrostil
LED Classic-pærer er baseret på almindelig 
energibesparende LED-teknologi. Nu kan du nyde en 
pære i retrostil med topmoderne teknologi.

Enkel LED til hverdagsbrug

Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte lyskilde 
til dine grundlæggende belysningsbehov. Den giver 
det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du 
forventer af LED, til en fornuftig pris.

Erstatter en almindelig glødepære
Denne energibesparende LED-pære har et smukt 
design og velkendt form og er den perfekte 
bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer.

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 tænde på kontakten opnår rummet fuld 
lysstyrke. Der er ingen langsom opstarts- eller 
ventetid.
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Egenskaber for pære
• Kan dæmpes: Nej
• Glastype: Klar
• Teknologi: LED
• Tiltænkt anvendelse: Indendørs
• Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt kronepære
• Sokkel/fatning: E14
• Spænding: 230 V

Mål for pære
• Højde: 85 mm
• Bredde: 25 mm
• Vægt: 0,014 kg

Holdbarhed
• Antal tændingscyklusser: 50000
• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,7
• Pærens levetid: 15000 time(r)

Lysegenskaber
• Farvetemperatur: 2700 K
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
• Starttid: <0,5 s
• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt 

fuldt lys
• Velegnet til effektbelysning?: Nej

• Farve: Varm hvid
• Lysudbytte: 250 lumen

Andre egenskaber
• Pærespænding: 25 mA
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Effektivitet: 119 K

Strømforbrug
• Strømfaktor: 0,4
• Energimærket: A++
• Strømforbrug pr. 1000 timer: 3 kW-timer
• Wattforbrug: 2,1 W
• Tilsvarende watt-tal: 25 W

Emballageoplysninger
• Serie: LED
• EAN: 8718699599188
• EOC: 871869959918800
• Produktets titel: LED 40 W A60 E27 927 FR WGD 
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Nominelle værdier
• Nominel effekt: 2,1 W
• Nominel lysstrøm: 250 lumen
• Nominel levetid: 15000 time(r)
•

Specifikationer
Kerte
2,1 W (25 W) E14, Varm hvid, Kan ikke dæmpes

http://www.philips.com

