
 

 

Philips Economy
Bec economic în spirală

12 W (57 W)
Soclu E27
Lumină naturală rece

8718291698265
Cheltuiţi puţin, economisiţi mult

Calitate Philips la un preţ corect
Acest bec Philips Economy reprezintă alegerea optimă în ceea ce priveşte raportul „preţ-
calitate” dacă aveţi nevoie de un bec economic de bază într-un design compact. Cu o 
durată de viaţă de până la 6 ani, acest bec compact va economisi 80% din energie şi bani.

Economisește energie și bani
• Economie de energie de până la 80%
• Durată lungă de viaţă de până la 6 ani



 Economie de energie de până la 80%

Acest bec utilizează cu până la 80% mai puţină 
energie decât sursele de lumină obișnuite, ajutându-
vă să economisiţi bani la facturile de energie electrică 
și să contribuiţi la protejarea mediului.

Durată lungă de viaţă de până la 6 ani

Becurile economice de la Philips sunt proiectate să 
dureze. Datorită duratei de viaţă de până la 6 ani, nu 
vă veţi mai face griji și nu veţi mai cheltui banii pe 
schimbarea frecventă a becurilor, economisind astfel 
energie electrică ani la rând.
8718291698265

Repere

* Spargerea unui bec este extrem de puţin probabil să aibă un impact 
asupra sănătăţii. Dacă un bec se sparge, aerisiţi camera timp de 30 de 
minute și îndepărtaţi bucăţile, preferabil cu mănuși. Puneţi-le într-o 
pungă de plastic închisă și duceţi-le la unităţile locale de colectare a 
deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiţi aspiratorul.

* * Lămpile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale 
și oferite unităţilor locale de colectare a deșeurilor în vederea 
reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a constituit o 
infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.
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Caracteristicile unui bec
• Formă: Spiralat
• Soclu/fiting: E27
• Tensiune: 220-240 V
• Putere reglabilă: Nu

Consum de energie
• Putere: 12 W
• Putere echivalentă: 57 W
• Etichetă de eficienţă energetică: A
• Consum de energie la 1000 h: 12 kW·h

Caracteristicile fotometrice
• Lumină generată: 700 lumen
• Unghi fascicul: nu se aplică grad
• Intensitatea nominală a fasciculului central: nu se 

aplică cd
• Culoare: Lumină naturală rece
• Temperatură culoare: 6500 K
• Efect luminos/finisaj: Alb cald
• Indice de redare a culorilor (IRC): 81
• Timp de pornire: 0,3 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină: 5-40 s

Rezistenţă
• Durata de viaţă a lămpii: 6000 ore
• Durată medie de viaţă (la 2,7 h/zi): 6 an(i)
• Număr de cicluri de comutare: 6000
• Factor de întreţinere a fluxului luminos: 0,7

Dimensiunile becului
• Înălţime: 94 mm
• Lăţime: 48 mm

Alte caracteristici
• Conţinut de mercur: <= 2,0 mg
• Factor de putere: 0,6
• Intensitate curent lampă: 90 mA

Valori nominale
• Putere nominală: 12,0 W
• Flux luminos nominal: 700 lm
• Durată de viaţă nominală: 6000 ore
• Unghi nominal al fasciculului: nu se aplică grad
•
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