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Klein, krachtig en prachtig licht
Compact, hoogwaardig helder licht
Deze Philips-spaarlamp hebt u in het eerste jaar terugverdiend en zal ook na dat jaar
lagere energierekeningen opleveren. De lamp past in de meeste armaturen en biedt
warm, helder licht voor alle spots in uw huis.
Onovertroffen prestaties in een compact ontwerp
• Helder licht in een compact ontwerp
Bespaart energie en geld
• Energiebesparing tot wel 80%
• Lange levensduur tot wel tien jaar

8711500801197

Spaarlamp stick

11W (50W) E27, Warm wit, Niet-dimbaar

Specificaties
Lampkenmerken
•
•
•
•

Prestaties

Vorm: Stick
Fitting: E27
Voltage: 220 - 240 volt
Dimbaar: Nee

• Levensduur van lamp: 10.000 uur
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur per dag):
10 jaar
• Aantal schakelcycli: 10.000
• Lumen-onderhoudsfactor: 0,65

Energieverbruik
•
•
•
•

Wattage: 11 W
Wattage-equivalent: 50 W
Energiezuinigheidslabel: A
Energieverbruik per 1000 uur: 11 kWh

Lichtkenmerken
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kenmerken

Toepassing: Gewoon licht, Comfortabele lamp
Lichtopbrengst: 600 lumen
Lichthoek: niet van toepassing graad
Gemeten intensiteit centrale bundel: niet van
toepassing cd
Kleur: Warm wit
Kleurtemperatuur: 2700 K
Lichteffect/afwerking: Warm wit
Kleurweergave-index (CRI): 81
Starttijd: 0,3 s
Opwarmtijd tot 60% licht: 5-40 s

Helder licht in een compact ontwerp

Lampafmetingen
• Hoogte: 115 mm
• Breedte: 44 mm

Overige kenmerken

• Hoeveelheid kwik: <= 2,0 mg
• Vermogensfactor: 0,6
• Stroomsterkte lamp: 80 mA

Gemeten waarden
•
•
•
•

Gemeten verbruik: 11,0 W
Gemeten lichtstroom: 600 lm
Gemeten levensduur: 10.000 uur
Gemeten lichthoek: niet van toepassing graad

Deze Philips-spaarlamp is zo klein dat u hem overal
in huis kunt gebruiken waar u extra helder licht nodig
hebt. Ideaal voor in smalle armaturen.

Energiebesparing tot wel 80%

•

Deze lamp verbruikt tot 80% minder energie dan
traditionele lichtbronnen; zo ontvangt u een lagere
energierekening én draagt u een steentje bij aan een
beter milieu.

Lange levensduur tot wel tien jaar

De Philips-spaarlampen zijn duurzaam. De lampen
gaan tot 10 jaar mee, dus u hoeft niet langer
regelmatig nieuwe lampen te kopen en te vervangen
én u verbruikt al die tijd minder energie.
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* Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed
heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer
gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met
handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en bied deze
aan bij de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen
stofzuiger.
* * Spaarlampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en
moeten worden aangeboden bij de plaatselijke afvalverwijdering
voor recycling. De Europese verlichtingsindustrie heeft een
infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen,
glas enz.

