Spot
LED
4,7 W-50 W
GU10
Soğuk Gün Işığı
8718696829011

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 50 W'lık spotlarınız için uzun ömürlü muhteşem
bir alternatiftir.
Yüksek kaliteli ışık
• Titreme görülmez
Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
• Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
Eviniz için ideal ışığı sağlayın
• Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

8718696829011

Özellikler
Titreme görülmez
Hızla ve ardı ardına titreyen ışık
gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta
ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet
geçirmesine neden olabilir. Bu hoş
olmayan durum yaşantınızın bir parçası
haline gelmemelidir. LED'ler sürücü
akımına çabuk yanıt verdiklerinden
dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips
LED'ler, sürücü akımındaki
dalgalanmaları en aza indirecek şekilde
tasarlanmıştır ve titremeye neden olan
faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak
bir titreme bile görmezsiniz.
15.000 saatlik nominal ortalama
kullanım ömrü

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.

15.000 saate varan kullanım ömrü
sayesinde ampullerinizi sık sık
değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15
yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma
çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: GU10
• Soket: GU10
• Teknoloji: LED
Ampul boyutları
• Yükseklik: 5,4 cm
• Ağırlık: 0,027 kg
• Genişlik: 5 cm

Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
• lumen bakım faktörü: 70%
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
15.000

8718696829011
Işık özellikleri
• Işın açısı: 36 °
• Renk tutarlılığı: 6SDCM
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Renk sıcaklığı: 6500 K
• Işık Renk Kategorisi: Soğuk Gün Işığı
• Nominal ışık akısı: 430 lm
• Başlama süresi: <0.5 s
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
• Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 38 mA
• Verim: 91 lm/W
Ambalaj bilgileri
• EAN: 8718696829011
• EOC: 871869682901100
• Ürün başlığı: Essential LED 4.7-50W
GU10 865 36D

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 5,4 cm
Nominal değerler
• Nominal ışın açısı: 36 °
• Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
• Nominal ışık akısı: 430 lm
• Nominal en yüksek yoğunluk: 750 cd
• Nominal güç: 4.7 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696829011
• Net ağırlık: 0,038 kg
• Brüt ağırlık: 0,050 kg
• Yükseklik: 5,700 cm
• Uzunluk: 5,100 cm
• Genişlik: 5,100 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929001259127

Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.41
• Gerilim: 220-240 V
• Watt: 4,7 W
• Watt eşdeğeri: 50 W
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