
 

 

Philips EcoClassic
Bec cu halogen pentru 
lustră

18 W (23 W)
Soclu mic
Alb cald

872790083144300
Noul bec clasic

Lumină clară cu halogen într-o formă perfectă
Becul tradiţional a evoluat. Becurile EcoClassic de la Philips oferă formele cu care sunteţi 
obişnuit, dar cu o eficienţă energetică mai bună. Noul bec clasic oferă lumină de calitate 
foarte bună, are intensitate variabilă şi porneşte imediat.

Formă perfectă
• Identic ca aspect și senzaţie cu un bec standard

Pornire instantanee
• Iluminare imediată la pornire

Creaţi o atmosferă confortabilă
• Estompare completă, până la o strălucire caldă

Durabil
• De două ori mai durabil decât un bec standard



 Aspect și senzaţie la fel ca standardul
Arată exact ca becul standard și se potrivește 
perfect.

Iluminare imediată
Trebuie doar să rotiţi comutatorul, și camera se 
umple de luminozitate. Fără pornire lentă, Fără 
așteptare, ci lumină instantanee.

Estompare completă, până la strălucire
Putând fi estompate cu toate variatoarele, aceste 
becuri își pot reduce intensitatea luminoasă în toate 
spectrele, de la o lumină halogenică puternică la o 
strălucire portocalie caldă, cu doar un strop de 
luminozitate.

De două ori mai durabil decât un bec
Acest bec durează de două ori mai mult decât unul 
standard. Astfel, înlocuiește două becuri, la preţ mai 
mic și cu mai puţină bătaie de cap. Durata de viaţă se 
raportează la utilizarea medie de 2,7 ore pe zi sau 
1.000 de ore pe an. Această medie este influenţată de 
utilizarea în anumite anotimpuri (iarna întunecată 
faţă de vara luminoasă), de condiţiile meteorologice 
(o zi însorită faţă de una ploioasă și întunecată) și de 
camera în care este folosit becul (utilizare scurtă în 
baie versus utilizare de durată în sufragerie).
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Specificaţii tehnice
• Conţinut de mercur: 0 mg
• Timp de pornire: 0,2 s
• Factor de putere: 1
• Durata de viaţă a lămpii: 2 an(i)
• Durată de viaţă nominală: 2 an(i)
• Putere nominală: 18 W
• Putere (în waţi): 18 W
• Putere echivalentă: 23 W
• Dimensiunea lămpii (lăţime): 45 mm
• Intensitatea lămpii: 78 mA
• Dimensiunea lămpii (înălţime): 80 mm
• Indice de redare a culorilor (IRC): 100
• Lumen: 200
• Flux luminos nominal: 200 lm

• Tensiune: 230 V
• Durata de viaţă a lămpii: 2000 ore
• Durată de viaţă nominală: 2000 ore
• Temperatură de culoare: 2800 K
• Număr de cicluri de comutare: 8000
• Factor de întreţinere a fluxului luminos: 0,9 (la 

sfârșitul duratei de viaţă nominale) %
• Efect luminos / finisaj: Transparent
• Eticheta de eficienţă energetică
• Corp de iluminat/soclu: E14
• Timp de încălzire cu 60% lumină emisă: 0 s
• Formă: Bec
• Culoare: Alb cald
• Estompat
•

Specificaţii
Bec cu halogen pentru lustră
18 W (23 W) Soclu mic, Alb cald
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