Philips LED
Σποτ

3,1 W (25 W)
GU10
Ζεστό λευκό
Χωρίς ρύθμιση έντασης

8718696562604

Φως που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας
Άνετο φως από τον παγκόσμιο ηγέτη στον φωτισμό
Η κακή ποιότητα φωτός μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια. Είναι πιο σημαντικό
από ποτέ να φωτίζετε σωστά το σπίτι σας. Οι λαμπτήρες LED της Philips δοκιμάζονται
με αυστηρά κριτήρια, για να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις Eyecomfort†
Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας
• Μάθετε πληροφορίες για το φως
• Πραγματικά ζεστό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως
• Ομογενές μοτίβο δέσμης
Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας
• Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα
• Απουσία υπεριώδους ή υπέρυθρης ακτινοβολίας
Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση
• Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια
• Καλύτερο για το πορτοφόλι σας και τον πλανήτη
Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας
• Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης
Άνετο φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας
• Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας
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Χαρακτηριστικά
Μάθετε πληροφορίες για το φως

Ομογενές μοτίβο δέσμης

συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και
να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού
για περισσότερα από 15 χρόνια.
Εξοικονόμηση έως και 80%
περισσότερης ενέργειας

Θερμοκρασία χρώματος: Το φως μπορεί να
έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος,
που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K).
Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin
παράγουν ένα ζεστό, πιο γαλήνιο φως, ενώ
οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin
παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.
CRI: Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
χρησιμοποιείται για να περιγράψει το
αποτέλεσμα μιας φωτιστικής πηγής ως
προς την εμφάνιση των χρωμάτων. Το
φυσικό ηλιακό φως έχει CRI 100. Ο δείκτης
CRI των λαμπτήρων LED της Philips είναι
πάντα μεγαλύτερος από 80, το οποίο
εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση των χρωμάτων
είναι ρεαλιστική και φυσική.
Ζεστό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας
πυρακτώσεως

Ο φακός Single Optic παρέχει μια εξαιρετική
δέσμη φωτός χωρίς τις σκιές που
εμφανίζονται συνήθως στο άκρο διάχυσης
της δέσμης, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά
σποτ αλογόνου.
Αντικαθιστά σποτ αλογόνου

Η τεχνολογία LED εξοικονομεί έως και 80%
ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας
λαμπτήρα. Επομένως, κάνετε απόσβεση και
εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με το χρόνο.
Επίσης, συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες
διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος
λαμπτήρας φωτισμού LED με ανακλαστήρα.
Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους
παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου με
ανακλαστήρα.
Ονομαστική μέση διάρκεια ζωής:
15.000 ώρες

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία
χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια
ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το
φως 2700K είναι ιδανικό για τη σχεδίαση του
οικιακού φωτισμού

Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες,
μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της

Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία
απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (36
μοιρών), αυτό το σποτ LED είναι κατάλληλο
για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής
χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
χωνευτές υποδοχές και φωτιστικά σποτ σε
ράγα. Επίσης, είναι ιδανικό για χρήση σε
κουζίνες, φωτισμό νησίδας κουζίνας,
σαλόνια και τραπεζαρίες.
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Προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
•
•
•
•
•
•

Σχήμα: Σποτ
Κάλυκας/υποδοχή: GU10
Με ρύθμιση έντασης: Όχι
Τάση: 220 - 240 V
Ισχύς: 3,1 W
Ισοδύναμο ισχύος: 25W

Κατανάλωση ρεύματος

• Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A+
• Κατανάλωση ρεύματος ανά 1000 ώρες: 4 kW·h

Χαρακτηριστικά φωτισμού

•
•
•
•
•
•
•
•

EyeComfort: Eye Comfort
Απόδοση φωτισμού: 215 lumen
Γωνία ακτίνας: 36 μοίρες
Χρώμα: Ζεστό λευκό
Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
Χρόνος εκκίνησης: <0,5 δευτ.
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού:
Άμεσος πλήρης φωτισμός
• Ονομαστική ένταση στο κέντρο της ακτίνας:

470 cd

Αντοχή

•
•
•
•

Διάρκεια ζωής λάμπας: 15000 ώρα(ες)
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50000
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 0,7
Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα):
15 έτος(η)

Διαστάσεις λαμπτήρα

• Ύψος: 54 μμ
• Πλάτος: 50 μμ

Άλλα χαρακτηριστικά

•
•
•
•

Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg
Συντελεστής ισχύος: .5
Ρεύμα λάμπας: 29 mA
Εμβέλεια: LED κλασικό

Ονομαστικές τιμές

• Ονομαστική ισχύς: 3,1 W
• Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15000 ώρα(ες)
• Ονομαστική γωνία ακτίνας: 36 μοίρες
•
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* Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας. Επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/eyecomfort για την αναλαμπή, τους
παλμούς και άλλα κριτήρια, καθώς και λεπτομέρειες προϊόντων.
* Η PstLM είναι μικρότερη ή ίση με 1,0 και μετρήθηκε σύμφωνα με
τα πρότυπα IEC 61547-1 και IEC 61000-4-15.

