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Świeczka

4 W (25 W)
E14
Ciepłe, białe światło
Bez możliwości przyciemniania
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Ciepłe białe światło z zachowaniem wysokiej jakości
Tworzenie ciepłego i miłego nastroju
Te źródła światła LED w kształcie świeczki firmy Philips zapewniają piękne, ciepłe światło, 
wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki czystemu 
i eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Wybierz wysokiej jakości światło
• Dowiedz się więcej na temat światła
• Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki

Light beyond illumination
• Proste źródło światła LED do codziennego użytku

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła
• Podobny kształtem i rozmiarem do halogenu w kształcie świeczki
• Natychmiastowe oświetlenie po włączeniu
• Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Wybierz ekologiczne rozwiązanie
• Wysoka trwałość źródeł światła — nawet 15 lat
• Oszczędność pieniędzy i ochrona planety



 Dowiedz się więcej na temat światła

Temperatura barwowa: światło może mieć 
rożną temperaturę barwową opisaną w 
Kelwinach (K). Żarówki o niskiej temperaturze 
barwowej dają ciepłe, kojące światło, 
natomiast żarówki o wyższej temperaturze 
barwowej dają chłodne, bardziej pobudzające 
światło. Współczynnik oddawania barw CRI 
opisuje efekt działania źródła światła na wygląd 
kolorów. Naturalne światło słoneczne ma 
współczynnik CRI o wartości 100. 
Współczynniki CRI żarówek LED firmy są 
zawsze wyższe niż 80, co zapewnia prawdziwe, 
naturalne oddawanie kolorów.

Ciepłe, białe światło przypominające 
światło żarowe

Temperatura barwowa tego źródła światła 
wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, 
spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło 
o temperaturze barwowej 2700 K jest też 
idealne do oświetlania domów.

Proste źródło światła LED do 
codziennego użytku

Źródło światła LED firmy Philips do 
codziennego użytku doskonale zaspokaja 
podstawowe potrzeby w zakresie oświetlenia. 
Zapewnia piękne światło i niezakłóconą pracę, 
których można oczekiwać od produktu LED za 
przystępną cenę.

Zastępuje halogen w kształcie świeczki

Energooszczędna standardowa świeczka LED 
o pięknym kształcie i znajomych wymiarach to 
nowoczesne oświetlenie stanowiące przyjazny 
środowisku zamiennik dla tradycyjnych 
halogenów w kształcie świeczki.

Natychmiastowe włączanie

Zapomnij o czekaniu. Źródła światła LED firmy 
Philips zapewniają maksymalną jasność 

natychmiast po włączeniu. Pomieszczenie jest 
w pełni oświetlone zaraz po naciśnięciu 
wyłącznika. Koniec z powolnym 
rozgrzewaniem i długim oczekiwaniem.

Znamionowa średnia trwałość: 15 000 
godzin

Dzięki wysokiej trwałości wynoszącej nawet 
15 000 godzin nie musisz co chwila zmieniać 
źródeł światła i możesz cieszyć się idealnym 
oświetleniem przez ponad 15 lat.

Nawet 80% oszczędność energii

Technologia LED pozwala zaoszczędzić nawet 
80% energii w stosunku do standardowych 
źródeł światła, dzięki czemu jej zakup nie tylko 
się zwraca, ale też umożliwia zaoszczędzenie 
pieniędzy. Dodatkowo inwestując w 
technologię LED, przyczyniasz się do ochrony 
środowiska.
8718696475201

Zalety
Świeczka
4 W (25 W) E14, Ciepłe, białe światło, Bez możliwości przyciemniania



Data wydania 2017-06-13

Wersja: 3.0.1

12 NC: 9290 011 57460
EAN: 87 18696 47520 1

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Philips Lighting Holding 
B.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Właściwości źródła światła
• Kształt: Świeczka
• Trzonek: E14
• Możliwość przyciemniania: Nie
• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 4 W
• Odpowiednik w watach: 25 W

Zużycie energii
• Etykieta wydajności energetycznej: A+
• Zuzycie energii przez 1000 godz.: 4 kWh

Właściwości światła
• Moc strumienia świetlnego: 250 lumen
• Kolor: Ciepły biały
• Temperatura barwowa: 2700 K
• Efekt świetlny/wykończenie: Ciepły biały
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
• Czas rozświetlania: < 0,5 s
• Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% 

maksymalnego strumienia światła: 
Natychmiastowa pełna jasność światła

• Zastosowanie: Komfortowe światło

Trwałość
• Trwałość: 15 000 godzin
• Liczba cykli pracy: 50000
• Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 

0,7
• Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 

2,7 godz. dziennie): 15 lata

Wymiary źródła światła
• Wysokość: 106 mm
• Szerokość: 35 mm

Inne właściwości
• Zawartość rtęci: 0 mg
• Współczynnik mocy: 0,4
• Prąd pobierany przez źródło światła: 35 mA
• Grupa ryzyka lampy: RG0

Wartości znamionowe
• Moc znamionowa: 4 W
• Znamionowy strumień świetlny: 250 lm
• Trwałość znamionowa: 15 000 godzin
•
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