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Надійне світлодіодне
спрямоване освітлення
зі сфокусованим
яскравим променем
Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує домашнє освітлення
загального призначення для повсякденних справ усередині
приміщень. Ви відразу почнете заощаджувати на вартості
електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без
погіршення якості освітлення.
Оберіть просту заміну для ваших старих ламп
• Форма та розмір подібні до галогенних рефлекторних ламп
Обирайте рішення, що захищає природу
• Безпечні для використання у будь-яких приміщеннях, зручна
утилізація

8719514408357

Найважливіше
Замінює галогенні точкові лампи

Сучасна світлодіодна рефлекторна
лампа звичних розмірів та форми.
Ідеальна заміна традиційних
галогенних рефлекторних ламп, що
служитиме довго та зберігатиме
довкілля.

Характеристики
Характеристики лампи
• Можливість регулювання яскравості:
Ні
• Цільове призначення: Використання
всередині приміщень
• Форма лампи: Рефлектор із розсіяним
світлом
• Цоколь: GU10
• Технологія: СВІТЛОДІОДНА
Розміри лампи
• Висота: 5,8 cm
• Вага: 0,033 kg
• Ширина: 5 cm
Надійність
• Середній термін експлуатації (за
2,7 год./день): 15 a
• Коефіцієнт стабільності світлового
потоку: 70%
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Кількість циклів перемикання: 30 000

Характеристики світла
• Кут розсіювання променю: 120 °
• Стабільність кольору: 6SDCM
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
• Колірна температура: 4000 K
• Категорія кольору світла: Холодне
біле світло
• Номінальний світловий потік: 720 lm
• Час увімкнення: 0.4 s
• Час "нагрівання" лампи до досягнення
60% від максимального світлового
потоку: миттєве досягнення
максимальної яскравості
• Код кольору: 840 | CCT of 4000K
Інші характеристики
• Струм у лампі: 56 mA
• Ефективність: 96 lm/W
Інформація про упаковку
• EAN: 8719514408357
• EOC: 871951440835700
• Назва продукту: ESSLEDspot 8W
720lm GU10 840 120D ND RCA
Споживання енергії
• Коефіцієнт потужності: 0.52
• Напруга: 220-240 V
• Потужність (Вт): 7,5 W
Розміри та вага продукту
• Довжина: 5,8 cm

Немає шкідливих речовин
Світлодіодні лампи Philips абсолютно
не містять небезпечних речовин, так що
їх можна безпечно використовувати у
будь-яких приміщеннях і легко
утилізувати.

8719514408357
Номінальні значення
• Номінальний кут освітлення: 120 °
• Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
• Номінальний світловий потік: 720 lm
• Номінальна потужність: 7.5 W
Технічні характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Дата виходу: 2023-01-05
Версія: 0.24

Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8719514408357
• Вага нетто: 0,032 kg
• Вага брутто: 0,047 kg
• Висота: 6,000 cm
• Довжина: 5,100 cm
• Ширина: 5,100 cm
• Артикул (12NC): 929002093417
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