
 

 

Philips LED
Kronljus

3 W (25 W)
E14-sockel
Varmvit

8718291786955
Få ditt hem att gnistra vackert

Gnistrande ljus för en varm och inbjudande känsla
Philips klara LED-kronlampor sprider ett vackert, gnistrande ljus och har en ovanligt lång 
livslängd. Den här lampan är vacker både när den är tänd och när den är släckt, och den 
passar perfekt för ljuskronor med små socklar (E14).

Direkt ljusstyrka
• Lampan börjar lysa omedelbart

Hållbart val
• Livslängd upp till 15 år
• Mycket låg energiförbrukning, spara minst 80 %

Varmt, gnistrande ljus
• Riktigt glödlampsliknande varmvitt ljus (2 700 K)
• Hög färgavgivning (CRI > 80) för levande färger

Innovativ optisk design
• Särskild optisk design som ger glittrande ljuseffekt



 Varmvitt ljus (2 700 K)
Ljusets färgtemperatur anges i enheten kelvin (K). 
Lampor med ett lågt kelvinvärde ger ifrån sig ett 
varmt, mysigt ljus, medan lampor med ett högre 
kelvinvärde producerar ett kallt, mer uppiggande 
ljus.

Lampan börjar lysa omedelbart

Inga väntetider: Philips LED-lampor lyser genast med 
full styrka.

Hög färgavgivning (CRI > 80)

Färgåtergivningsindex (CRI) används för att beskriva 
hur en ljuskälla påverkar färgers utseende. Naturligt 
utomhusljus har ett färgåtergivningsindex på 100 och 
används som en standard för att bedöma andra 
ljuskällor. Alla Philips LED-lampor har ett 
färgåtergivningsindex på över 80, nära solens värde, 
vilket innebär att de reflekterar färger på ett 
verklighetstroget och naturligt sätt.

Mycket låg energiförbrukning

Om du ersätter dina standardlampor med LED-
alternativ från Philips sparar du stora mängder energi 
och bidrar till en bättre miljö.

Livslängd upp till 15 år

Med en livslängd på upp till 15 000 timmar ger den 
här LED-lampan från Philips dig en skön atmosfär i 
upp till 15 år.*

Särskild optisk design

Med sin klara, eleganta design och innovativa LED-
teknologi ger den här dekorativa lampan ifrån sig ett 
varmt, gnistrande ljus som skapar en mysig stämning.
8718291786955

Specifikationer
Lampans egenskaper
• Form: Kronljus
• Sockel/fäste: E14
• Volt: 220-240 V
• Dimbar: Nej

strömförbrukning
• Wattal: 3 W
• Wattmotsvarighet: 25 W
• Energieffektivitetsklass: A+
• Strömförbrukning per 1 000 timmar: 3 kWh

Ljusegenskaper
• Ljusflöde: 250 lumen
• Färg: Varmvit
• färgtemperatur: 2 700 K
• Ljuseffekt/finish: Varmvit
• Tändtid: < 0,5 s
• Uppvärmning till 60 % ljus: Direkttändande
• Färgkonsekvens: 6 SDCM
• Färgåtergivningsindex: 80

Hållbarhet
• Antal tändcykler: 50 000
• Ljusflödesnedgång: 0,7
• Genomsnittlig livslängd (vid 3 tim/dag): 15 år

Storlek
• Höjd: 113 mm
• Bredd: 39 mm

Andra egenskaper
• Kvicksilverhalt: 0 mg
• Effektfaktor: 0,5
• Ström: 35 mA

Beräknade värden
• Beräknad effekt: 3,0 W
• Beräknat ljusflöde: 250 lm
• Beräknad brinntid: 15 000 timmar
•

* *Baserat på en genomsnittlig användning på 3 timmar om dagen
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