Verbatim se stal vítězem říjnového dTestu
halogenových světel a LED žárovek
Praha, 3. listopadu 2014: Výsledky říjnového
nezávislého
zdrojů

spotřebitelského

dTest

určily

testu

Verbatim

světelných

jako

vítěze

v kategorii všesměrových zdrojů světla. Žárovka
LED 52132 9,5 W zvítězila ze 24 testovaných
výrobků s hodnocením 86 %.
Časopis dTest otestoval celkem 40 LED a halogenových
všesměrových

i

směrových

zdrojů

světla

různých

výrobců. Účelem testu bylo zjistit, zda jsou LED a
halogenové žárovky ve skutečnosti opravdu úsporné,
porovnat jednotlivé výrobce a ověřit, zda udávají na
obalech pravdivé hodnoty. V testu všesměrových zdrojů
bylo ve výsledné tabulce zveřejněno 24 modelů žárovek
–17 LED a 7 halogenových. „Cenové srovnání výrobků vychází stejně jako u bodovek ve
prospěch halogenových zdrojů, ovšem porovnání výkonu je na straně LED zdrojů. I tady
platí, že investice do dražších LED se vrátí v podobě znatelného snížení nákladů na energii
a delší životnosti.“ Nejdůležitějším kritériem hodnocení byla podle procentuálního poměru
účinnost, která se na známce podílela z 31 %, dále odolnost a životnost z 30 %, kvalita
světla z 20 %, světelný tok ze 14 % a účiník 5 %.
Účinnost byla hodnocena na základě měrného výkonu neboli poměru mezi světelným
tokem (udávaným v lumenech) a příkonem (udávaným ve wattech). Ten určuje, kolik
světla dokáže žárovka vyprodukovat z jednoho wattu. Při testu životnosti byly LED žárovky
rozsvíceny po dobu 5 000 hodin a halogenové 3 000 hodin. Všeobecně dosahovaly LED
žárovky oproti halogenovým vyšších výsledků ve většině testovaných kritérií.
Vítězný model Verbatim LED 52132 9,5 W je žárovka
typu Classic A se světelným tokem 860 lm (ekvivalent ke
klasické 63 W žárovce) a je k dispozici s paticí E27. Díky
barevné teplotě 3 000 K (teple bílá), světelné účinnosti
91

lm/W

a

životnosti

30

000

hodin

(v

případě

každodenního používání po dobu 2,7 hodin to odpovídá
přibližně 30 letům) slouží tyto nestmívatelné žárovky pro
celkové

osvětlení

v

domácnostech.

Tato

elegantně

navržená žárovka je vybavena vestavěným teplotním
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řídicím systémem, který chrání elektroniku žárovky před přehřátím.
LED svítidla společnosti Verbatim se hodí pro většinu stropních podhledů a jsou nákladově
a energeticky mnohem efektivnější než alternativy v podobě kompaktních zářivek nebo
halogenových světel.
Verbatim si pro zákazníky připravil na základě vítězství v dTestu speciální cenovou
nabídku. Vítězná žárovka Verbatim LED 52132 9,5 W, jejíž dosavadní maloobchodní cena
byla 329 Kč, je nyní k dostání za pouhých 249 Kč.

O společnosti Verbatim
Verbatim je přední světová společnost v oblasti ukládání dat a LED osvětlení se širokým produktovým
portfoliem pro spotřebitelské a profesionální využití. Od roku 1969 udává Verbatim směr vývoje
technologií pro uchovávání dat a je největším světovým dodavatelem optických médií (Blu-ray, DVD a
CD). Společnosti rovněž vyrábí flash paměti, externí pevné disky, a stejně tak i široké spektrum
počítačového příslušenství.
Kromě toho je Verbatim inovátorem v rychle se rozvíjející oblasti LED a OLED osvětlení, vyvíjí
produkty s nízkou spotřebou energie, dlouhou životností a vylepšeným dojmem z osvětlení. Nově je
také dodavatelem systémů pro filtrování vody, značka Cleansui je v Japonsku jednou
z nejoblíbenějších v oblasti vodních filtrů.
Verbatim je dceřinou společností Mitsubishi Kagaku Media, člena uskupení Mitsubishi Chemical
Corporation, jedné z největších světových chemických společností, která investuje do výzkumu a
vývoje v mnoha různých odvětvích. Základní principy společnosti jsou založeny na snaze pomáhat
lidem žít zdravým, pohodlným a trvale udržitelným způsobem. Regionální pobočky Verbatimu jsou
EMEA, APAC a Sev. a Jižní Amerika, s kancelářemi ve většině zemí světa. Evropské ústředí společnosti
má sídlo ve Velké Británii. Více informací naleznete na adrese: www.verbatim-europe.cz.
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