Spot
LED
3,2 W-40 W
GU10
Sıcak Beyaz
8718699720483

Odaklanmış parlak ışık
demeti ile dayanıklı LED
vurgulu aydınlatma
Philips LED spotlar; odaklanmış parlak ışık demeti, son derece
uzun kullanım ömrü ve önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Bu
spot, GU10 duylu 40 W'lık spotlarınız için uzun ömürlü muhteşem
bir alternatiftir.
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Her yerde güvenle kullanılabilir ve geri dönüşüme uygundur
Eviniz için ideal ışığı sağlayın
• Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

8718699720483

Özellikler
Tehlikeli madde kullanılmaz
Philips LED ışıklarda kesinlikle hiçbir
tehlikeli madde bulunmadığından, her
yerde güvenle kullanılabilirler ve geri
dönüşüme uygundurlar.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel
seçim

Tanıdık geniş açılı ışık çıkışına (36
derece) sahip modern bir aydınlatma
olan bu LED spot, hem vurgulu
aydınlatma hem de genel amaçlı
aydınlatma için uygundur. Gömülü
lambalarda ve raylı lamba
sistemlerinde kullanılabilmesinin yanı
sıra mutfak, mutfak masası
aydınlatması, oturma odası ve yemek
odalarında kullanmak için idealdir.

8718699720483

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Yönlendirmeli reflektör
• Soket: GU10
• Teknoloji: LED
Ampul boyutları
• Yükseklik: 5,4 cm
• Ağırlık: 0,036 kg
• Genişlik: 5 cm
Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 10 a
• lumen bakım faktörü: 70%
• Nominal kullanım ömrü: 10.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
50.000
Işık özellikleri
• Işın açısı: 36 °
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 2700 K
• Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
• Nominal ışık akısı: 300 lm
• Başlama süresi: 0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
Çeşitli
• GözRahatlığı: Hayır
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 30 mA
• Verim: 93 lm/W
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Ambalaj bilgileri
• EAN: 8718699720483
• EOC: 871869972048300
• Ürün başlığı: Essential LED 40W GU10
827 36D TR
Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.4
• Gerilim: 220-230 V
• Watt: 3,2 W
• Watt eşdeğeri: 40 W
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 5,4 cm
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: 36 °
• Nominal kullanım ömrü: 10.000 h
• Nominal ışık akısı: 300 lm
• Nominal en yüksek yoğunluk: 600 cd
• Nominal güç: 3.2 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50 Hz
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718699720483
• Net ağırlık: 0,036 kg
• Brüt ağırlık: 0,051 kg
• Yükseklik: 6,000 cm
• Uzunluk: 5,100 cm
• Genişlik: 5,100 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929002057387
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