Spot
LED
3,5 W - 35 W
GU10
Varm hvid

8718699774158

Oplev varmt hvidt LED
lys
Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har
ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med
energibesparelser. Denne lyskilde har en flammefarvet
farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig
atmosfære.
Lys af høj kvalitet
• Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

8718699774158

Vigtigste nyheder
Glødepærelignende varm hvid

Denne pære har en farvetemperatur på
2.700 K og giver en varm, rolig
stemning og er perfekt til afslapning.
Dette lys med en farvetemperatur på
2.700 K er ideelt til belysningsdesign i
hjemmet.

Specifikationer
Egenskaber for pære
• Kan dæmpes: Nej
• Tiltænkt anvendelse: Indendørs
• Lyskildens form: Retningsbestemt
reflektor
• Fatning: GU10
• Teknologi: LED
Mål for pære
• Højde: 5,4 cm
• Vægt: 0,05 kg
• Bredde: 5 cm
Holdbarhed
• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
• Nominel levetid: 15.000 t
• Antal tændingscyklusser: 50.000
Lysegenskaber
• Spredningsvinkel: 36 °
• Farvekonsistens: 6SDCM
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
• Farvetemperatur: 2700 K
• Lysfarvekategori: Varm hvid
• Nominel lysstrøm: 255 lm
• Starttid: 0.5 s
• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys
• Farvekode: 827 | CCT of 2700K
Diverse
• EyeComfort: Ja

Andre egenskaber
• Lyskilde spænding: 32 mA
• Effektivitet: 72 lm/W
Emballageoplysninger
• EAN: 8718699774158
• EOC: 871869977415800
• Produktets titel: LED classic 35W
GU10 WW 36D RF ND SRT4
Strømforbrug
• Strømfaktor: 0.5
• Spænding: 220-240 V
• Watt forbrug: 3,5 W
• Wattforbrugsækvivalent: 35 W
• Energimærke: A+
Produktmål og -vægt
• Længde: 5,4 cm
Nominelle værdier
• Nominel spredningsvinkel: 36 °
• Nominel levetid: 15.000 t
• Nominel lysstrøm: 255 lm
• Nominel spidsintensitet: 545 cd
• Nominel effekt: 3.5 W
Tekniske specifikationer
• Frekvens: 50 to 60

8718699774158
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718699774158
• Nettovægt: 0,048 kg
• Bruttovægt: 0,067 kg
• Højde: 12,700 cm
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• Længde: 5,300 cm
• Bredde: 6,300 cm
• Materiale nummer (12NC):
929001217855
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