
 

 

Philips LED
Lampa (dimbar)

6,5 W (40 W)
E27
Kallvit
Dimning

8718696815069
Gjord för att synas

Lika snygg tänd som släckt
Philips nya, snygga och djärva LED-lampor i Modern Deco-samlingen (Giant Filament) ger 
en ren och minimalistisk belysningsupplevelse som framhäver inredningen.

Ger belysning av hög kvalitet
• Kallvitt ljus

Ljus är mer än belysning
• Modern LED-teknologi i vintagestil

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor
• Liknar standardglödlampor i storlek och form
• Sladd

Välj en hållbar lösning
• Ljuskällor med upp till 15 års livslängd
• Bättre för både plånboken och planeten
• Modern serie

Behagligt LED-ljus som är skonsamt mot ögonen
• Utformad för att vara behaglig för ögonen†



 Kallvitt ljus

Ljuskälla med en färgtemperatur på 4 000 K som ger 
kallt, uppiggande ljus och en inbjudande atmosfär – 
perfekt när du bjuder hem vänner eller kopplar av 
med en bra bok.

Ersätter standardglödlampor
Den här energisparande LED-lampan med sin vackra 
design och välbekanta form är det perfekta och 
hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 
15 000 timmar

Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du 
krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt 
belysningslösning i mer än 15 år.

Sparar upp till 80 % energi

Med LED-teknologin sparar du upp till 80 % energi 
jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar 
lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. 
Den bidrar också till att skydda miljön.

Sladd
Philips-lamporna kan användas tillsammans med 
någon av våra Philips-sladdar för en industriell känsla 
i hemmet.

Modern LED-lampa i vintagestil
LED Classic-ljuskällorna bygger på standardiserad 
energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en 
ljuskälla med den senaste teknologin som liknar den 
klassiska glödlampan.

Modern serie
Philips Modern-serien innehåller en mängd större 
former, ljusformer och andra bekanta 
designvarianter och passar fint in i alla hem.

Lysdioder som är behagliga för ögonen

Det är enkelt att se hur skarp belysning kan 
anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. 
Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu 
kan du försiktigt lysa upp hemmet med LED-
ljuskällor som är behagliga för ögonen och skapa den 
perfekta stämningen.
8718696815069

Specifikationer
Lampans egenskaper
• Sockel/fäste: E27
• Dimbar
• Spänning: 220–240 V
• Wattal: 6,5
• Wattmotsvarighet: 25
• Avsedd användning: Inomhus
• Lampans form: Indirekt glob
• Teknik: LED

Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A
• Strömförbrukning per 1 000 timmar: 7 kWh
• Effektfaktor: 0,7

Ljusegenskaper
• Ljusflöde: 270 lumen
• Behagligt för ögonen: Behagligt för ögonen
• Färg: Kallvit
• Färgtemperatur: 4000 K
• Färgåtergivningsindex: 80
• Tändtid: < 0,5 s
• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt
• Färgkonsekvens: 6 SDCM
• Lämplig för accentbelysning?: Nej

Hållbarhet
• Livslängd: 15000 timmar
• Antal tändcykler: 20000
• Bibehållet ljusflöde: 0,7
• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år

Storlek
• Höjd: 286 mm
• Bredd: 200 mm
• Vikt: 0,31 kg

Övriga egenskaper
• Kvicksilverhalt: 0 mg
• Effektfaktor: 0,7
• Ström: 45 mA
• Sortiment: Dekorativ
• Effektivitet: 41 K

Märkvärden
• Effekt: 6,5 W
• Specificerat ljusflöde: 470 lumen
• Specificerad livslängd: 15000 timmar
•

* † Utformad för att vara behaglig för ögonen. Besök 
www.philips.com/eyecomfort för information om flimmer, 
stroboskop och övriga kriterier samt produktdetaljer.
Publiceringsdatum  
2018-10-02

Version: 2.0.1

12 NC: 9290 019 03101
EAN: 87 18696 81506 9

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting 
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Funktioner
Lampa (dimbar)
6,5 W (40 W) E27, Kallvit, Dimning

http://www.philips.com

