
 

 

Philips EcoClassic30
Bec

70 W (100 W)
Soclu normal
Transparent
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NOUL bec clasic

Lumină la calitatea halogenului, cu economie de 30% din energie

Becul tradiţional a evoluat. O tehnologie de economisire a energiei garantează o economie 
instantanee de 30% faţă de un bec standard. Noul bec clasic oferă lumină de calitate cu 
estompare. Este cea mai avantajoasă modalitate de a începe să economisiţi energie acum.

Ambianţă personală
• Se estompează și poate crea o atmosferă confortabilă

Ușor de reciclat
• Sunt sigure pentru orice încăpere și ușor de reciclat

Explozie de energie pentru mai multă concentrare
• Lumină strălucitoare

Alegerea de durată
• Reduceţi consumul de energie din momentul în care acţionaţi comutatorul
• Emisii de carbon

Compatibilitate perfectă cu corpurile de iluminat
• Proiectată să arate ca o lampă incandescentă tradiţională



 Cea mai bună estompare
Această lampă poate fi utilizată în combinaţie cu 
toate variatoarele și nu numai că va reduce lumina la 
1% dar va crea și o atmoferă confortabilă dacă 
sunteţi obișnuit cu becul incandescent.

Nu conţin substanţe periculoase
Lămpile cu LED-uri nu conţin absolut niciun material 
periculos, făcându-le sigure pentru orice încăpere și 
ușor de reciclat.

Au aspectul și dau senzaţia lămpilor 
tradiţionale
Aceste lămpi sunt proiectate să aibă aspectul unui 
bec cu incandescenţă tradiţional, al unei lumânări, al 
unei lustre sau al unui spot. Aspect și senzaţie 
similare, dar o investiţie mai inteligentă.

Lumină strălucitoare
Lumina strălucitoare oferă energie și intensitate atât 
muncii cât și divertismentului. Această lumină vă 
poate ajuta să rămâneţi concentrat, făcând sarcinile 
dificile mai simple.

Pornire instantanee
Se aprind imediat atunci când sunt pornite, aceasta 
este promisiunea lămpilor noastre economice cu 
pornire instantanee.

Emisii de carbon
Becurile economice reduc cantitatea de energie 
consumată în locuinţă, ceea ce determină nu numai 
reducerea facturii de energie, ci și emisii de carbon 
(CO2) mai mici pentru furnizorul de energie. 
Împreună facem lumea mai bună.

Eficient energetic
Toate becurile economice Philips reduc consumul de 
energie din momentul în care acţionaţi comutatorul. 
Pe parcursul duratei de viaţă, acestea utilizează mai 
puţini Kw și astfel reduc factura de energie. Nivelul 
de reducere a consumului de energie diferă în funcţie 
de tipul de bec și de tehnologie.

Calitate fiabilă
Philips își respectă promisiunile legate de 
performanţa becurilor. Puteţi avea încredere în ceea 
ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la nivelul 
de lumină generată, durata de viaţă și puterea 
echivalentă cu becurile incandescente.
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Specificaţii tehnice
• Formă: Bec
• Efect de lumină: Transparent
• Putere (în waţi): 70 W
• Putere bec standard: 100 W
• Corp de iluminat/soclu: E27

• Tensiune: 220-230 V
• EEL: C
• Estompat
• Durata de viaţă a lămpilor: 2 an(i)
• Durata de viaţă a lămpilor: 2000 ore
•

Specificaţii
Bec
70 W (100 W) Soclu normal, Transparent
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