
Pentru lucrările
dumneavoastră de
iluminat de zi cu zi,
becurile LED CorePro
cu flux luminos mare
oferă o calitate
excelentă a luminii
Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Dispunând de un design clasic tradițional, lămpile LED clasice cu filament combină

formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei

LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută

opțiuni de înlocuire pentru becurile cu LED montate pe vechile instalații, deoarece

prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90 %.

Becurile din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o

durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Beneficii
• Economisesc 30% energie față de lămpile cu LED Philips normale

• Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii

• Selecție simplă și instalare facilă
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Caracteristici
• Design clasic

• Flux luminos ridicat

• Eficiență ridicată

• Durată mare de viață

• Instalare ușoară

Cerere
• Acasă

• Depozite

Versions

Cote

D

C

Product D C

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG 70 mm 128 mm
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