
 

 

Philips LED
Bec

8 W (60 W)
E27
Lumină albă rece/albă caldă
Un bec. Comutatorul dvs. Două setări de culoare.
Fără variator necesar
Schimbă ambian?a camerei tale pentru a corespunde activită?ii din acel moment. Cu becul 
cu LED Philips SceneSwitch, po?i schimba cu u?urin?ă setarea de la lumină albă caldă la o 
lumină rece ?i energizantă. Tot ce ai nevoie este întrerupătorul existent.

Alege lumina de înaltă calitate
• Află despre lumină

Lumină dincolo de iluminare
• Culorile luminii se schimbă la ac?ionarea întrerupătorului de perete
• Nu este necesar niciun variator ?i nicio instala?ie suplimentară
• Restabile?te setările lămpii la starea implicită din fabrică

Alege o solu?ie de durată
• Becuri cu durată mare de via?ă – De până la 15 ani
• Avantajos pentru portofel ?i pentru planetă



 Două culori de lumină (SceneSwitch)
Ac?ionează întrerupătorul pentru a schimba 
ambian?a de la o lumină similară luminii de zi 
naturale la o lumină caldă, mai intimă, care te 
ajută să te relaxezi ?i să te bucuri de moment. 
Acum î?i po?i personaliza cu u?urin?ă camera 
pentru o varietate de activită?i sau o po?i 
adapta pentru a corespunde stării tale.

Plug and play

Asigură o varietate de scene de lumină 
extraordinare, gata de a fi folosite, pentru a 
corespunde diferitelor tale nevoi ?i stări de 
spirit. Inteligen?a se află în becul propriu-zis, 
deci nu este necesar niciun variator ?i nicio 
instala?ie suplimentară. Pur ?i simplu 
înlocuie?te-?i becul cu acest bec SceneSwitch ?i 
po?i comuta între diferite scene, la o ac?ionare 
a comutatorului de perete existent. Cel mai 
mic nivel de investi?ii ?i de efort necesare 
pentru a te bucura de cel mai ridicat nivel de 
confort. Acum po?i schimba cu u?urin?ă 
ambian?a, pentru a se potrivi cu ceea ce faci în 
acel moment ?i cu starea de spirit pe care o ai.

Resetare (SceneSwitch)

Dacă se folosesc mai multe lămpi ?i acestea nu 
mai sunt sincronizate, pur ?i simplu comută 
întrerupătorul (porne?te-l ?i opre?te-l din nou 
în timp de 1 secundă) pentru a aduce setările 
lămpii la starea implicită din fabrică.

Durată de via?ă medie nominală de 
15.000 de ore

Cu o durată de via?ă de până la 15.000 de ore, 
po?i reduce stresul schimbării frecvente a 
becurilor ?i te po?i bucura de o solu?ie de 
iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Economie de energie de până la 80%

Tehnologia cu LED economise?te până la 80% 
din energie comparativ cu un bec standard. 
Prin urmare, se amortizează de la sine ?i 
economise?te bani, an după an. În plus, 
contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Află despre lumină

Temperatura de culoare: lumina poate avea 
diferite temperaturi de culoare, măsurate în 
unită?i denumite Kelvin (K). Becurile cu o 
valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, 
mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare 
Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai 
energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor 
(IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei 
surse de lumină asupra aspectului culorii. 
Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 
100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la 
Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea 
ce asigură un aspect real ?i natural al culorilor.
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Caracteristicile unui bec
• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
• Tip de sticlă: Mat
• Tehnologie: LED
• Domeniu de utilizare: Interior
• Formă lampă: Bec nedirec?ional
• Soclu: E27

Dimensiunile becului
• Înăl?ime: 111 mm
• Lă?ime: 61 mm
• Diametru: 61 mm
• Greutate: 0,052 kg

Rezisten?ă
• Durată de via?ă nominală: 15000 ore
• Număr de cicluri de comutare: 100000
• Durată medie de via?ă (la 2,7 h/zi): 15 an(i)
• Factor de între?inere a fluxului luminos: 0,7

Caracteristicile fotometrice
• EyeComfort: Confort pentru ochi
• Flux luminos nominal: 806 lumeni
• Temperatură culoare: 2700/4000 K
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
• Timp de pornire: 0,5 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină 

instantanee

• Consisten?a culorii: 6 SDCM
• Categorie culoare lumină: Lumină albă rece/albă 

caldă
• Adecvat pentru iluminat de accent?: Nu
• Aplica?ie: Lumină blândă

Alte caracteristici
• Intensitate curent lampă: 78 mA
• Con?inut de mercur: 0 mg
• Eficacitate: 100 K

Consum de energie
• Putere: 8 W
• Factor de putere: 0,5
• Putere echivalentă: 60 W
• Etichetă de eficien?ă energetică: A+
• Consum de energie la 1000 h: 8 kW·h
• Tensiune de intrare: 220-240 V

Informa?ii ambalaj
• Familie: LED
• Familie de produse: SceneSwitch

Valori nominale
• Putere nominală: 8 W
• Flux luminos nominal: 806 lumeni
• Durată de via?ă nominală: 15000 ore
•
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