
Schimbaţi setările de
iluminat fără a
schimba becurile
Becuri cu LED premium SceneSwitch

Uneori este nevoie de lumină rece, alteori, ambianţa dorită este creată cu ajutorul

unei lumini calde, confortabile. Cu becurile cu LED Philips SceneSwitch, vă adaptaţi

ambianţa încăperii pentru a se potrivi cu orice faceţi, prin modificarea setării, de la o

lumină rece de zi la un alb cald sau prin diminuarea luminozităţii. Aveţi nevoie doar

de comutatorul existent, fără instalare suplimentară.

Beneficii
• Creați ambianța dorită cu ajutorul unei singure lămpi, folosind întrerupătorul

existent

• Nu este necesar un dimmer sau o instalație suplimentară

• Economii la energie de până la 95% în comparație cu lămpile cu incandescență

tradiționale

Caracteristici
• Mai multe setări de iluminat într-o singură lampă

• Plug and play cu bec E27 existent

• Durată mare de viaţă şi întreţinere a fluxului luminos

Cerere
• Aplicații de interior în aparate de iluminat deschise (cu deschidere de minimum 10

mm)
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Versions

Cote

D

C

Product D C

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 60 mm 104 mm

C

D Product D C

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 60 mm 104 mm
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Approval and Application

Consum de energie kWh/1000 h 8 kWh

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

 
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la

60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

Putere (Evaluată) (nom.) 7,5, 3, 1,6 W

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

 
General Information

Baza elementului de fixare E27

Durată de viață nominală (nom.) 15000 h

Ciclu de comutare 20000X

 
Light Technical

Cod culoare 827/825/822

Temperatură de culoare corelată

(nom.)

2700, 2500, 2200

K

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de

viață nominale (nom.)

70 %

Flux luminos (nom.) 806-320-150 lm

 
Mechanical and Housing

Formă bec A60

 
Temperature

Maximum T-case (nom.) 65 °C

Mechanical and Housing

Order Code Full Product Name Finisaj bec

77213001 LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 Transparent

26396301 LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 Mat
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Becuri cu LED premium SceneSwitch

© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.

www.lighting.philips.com

2021, Martie 30 - Informatie ce poate fi modificată


