
 

 

Philips Genie
Λαμπτήρας Stick 
εξοικονόμησης ενέργειας

8 W (40 W)
E14
Ζεστό λευκό

8711500801159
Μικρό, πανίσχυρο, πανέμορφο φως

Μικρό μέγεθος, φωτισμός υψηλής ποιότητας
Με αυτόν το λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας της Philips σε σχήμα στικ θα κάνετε απόσβεση 

από τον πρώτο κιόλας χρόνο, ενώ θα συνεχίσετε να εξοικονομείτε χρήματα από το λογαριασμό 

του ρεύματος για πολύ καιρό. Είναι αρκετά μικρός για να μπορεί να εφαρμόζει στα περισσότερα 

φωτιστικά δίνοντας ένα ζεστό έντονο φως σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας.

Άριστη απόδοση με σχεδιασμό μικρού μεγέθους
• Έντονο φως σε βολικό μέγεθος

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
• Εξοικονόμηση έως και 80% ενέργειας
• Διάρκεια ζωής έως και 10 ολόκληρα χρόνια



 Έντονο φως σε βολικό μέγεθος

Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της 
Philips είναι αρκετά μικρός, ώστε να μπορείτε να 
τον τοποθετήσετε εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο 
του σπιτιού σας χρειάζεστε περισσότερο φως. 
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για φωτιστικά με λεπτό 
σχήμα.

Εξοικονόμηση έως και 80% ενέργειας

Με έως και 80% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση 
με τις παραδοσιακές πηγές φωτισμού, αυτός ο 

λαμπτήρας σας βοηθά να εξοικονομείτε χρήματα 
από το λογαριασμό του ρεύματος, ενώ παράλληλα 
συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διάρκεια ζωής έως και 10 ολόκληρα 
χρόνια

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας της Philips 
έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στο χρόνο. Με 
διάρκεια ζωής έως και 10 χρόνια, δεν χρειάζεται 
να μπαίνετε στον κόπο και τα έξοδα να τους 
αλλάζετε συχνά, ενώ χρόνο με το χρόνο 
εξοικονομείτε ενέργεια.
8711500801159

Προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
• Σχήμα: Στικ
• Κάλυκας/υποδοχή: E14
• Τάση: 220-240 V
• Με ροοστάτη: Όχι

Κατανάλωση ρεύματος
• Ισχύς: 8 W
• Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
• Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A
• Κατανάλωση ρεύματος ανά 1000 ώρες: 8 kW·h

Χαρακτηριστικά φωτισμού
• Απόδοση φωτισμού: 425 lumen
• Γωνία ακτίνας: δεν ισχύει μοίρες
• Διαβαθμισμένη ένταση στο κέντρο της ακτίνας: 
δεν ισχύει cd

• Χρώμα: Ζεστό λευκό
• Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
• Εφέ/φινίρισμα φωτισμού: Ζεστό λευκό
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 81
• Χρόνος εκκίνησης: 0,3 δευτ.
• Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 5-40 
δευτερόλεπτα

Αντοχή
• Διάρκεια ζωής λάμπας: 10000 ώρα(ες)
• Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 

10 έτος(η)
• Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 10000
• Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 0,65

Διαστάσεις λαμπτήρα
• Ύψος: 110 χιλ.
• Πλάτος: 44 χιλ.

Άλλα χαρακτηριστικά
• Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: <= 2,0 mg
• Συντελεστής ισχύος: 0,6
• Ρεύμα λάμπας: 60 mA

Διαβαθμισμένες τιμές
• Διαβαθμισμένη ισχύς: 8,0 W
• Διαβαθμισμένη φωτεινή ροή: 425 lm
• Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής: 10000 ώρα(ες)
• Διαβαθμισμένη γωνία ακτίνας: δεν ισχύει μοίρες
•

* Εάν σπάσετε ένα λαμπτήρα είναι εξαιρετικά απίθανο να 
επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Εάν σπάσει ένας 
λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα 
κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή 
πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ το στις τοπικές εγκαταστάσεις 
αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα.

* * Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις 
τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η 
Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με 
τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, 
γυαλιού, κ.λπ.
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