Philips LED
Σποτ (με ρύθμιση
έντασης)

7 W (80 W)
GU10
Λευκό
Με ρύθμιση έντασης

8718696708132

Αυτό που κρύβεται στο εσωτερικό κάνει τη διαφορά!
Ιδανική εναλλακτική για σποτ αλογόνου
Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, αυτό το σποτ LED είναι η
ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τα παραδοσιακά σποτ αλογόνου.
Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας
• Λαμπερό λευκό φως
• Μάθετε πληροφορίες για το φως
Φωτισμός πέρα από τα συνηθισμένα
• Με ρύθμιση έντασης
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 25 χρόνια
• Καλύτερο για το πορτοφόλι σας και τον πλανήτη
Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας
• Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης
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Χαρακτηριστικά
Λαμπερό λευκό φως

λαμπτήρας φωτισμού LED με ανακλαστήρα.
Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους
παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου με
ανακλαστήρα.

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Ονομαστική μέση διάρκεια ζωής:
25.000 ώρες

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία
χρώματος 3000K και παρέχει λαμπερό,
ζεστό φως, ιδανικό για τη δημιουργία
ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να
υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα
βιβλίο.
Με ρύθμιση έντασης
Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με τους περισσότερους
ροοστάτες για τη δημιουργία της επιθυμητής
ατμόσφαιρας με ομαλή μείωση της έντασης
φωτός στο 10% του πλήρους επιπέδου
φωτισμού. Ελέγξτε τον πίνακα
συμβατότητας ρύθμισης έντασης, για να
είστε βέβαιοι ότι ο συγκεκριμένος
ροοστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
αυτό το λαμπτήρα.

Με διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες,
μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της
συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και
να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού
για περισσότερα από 25 χρόνια.

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.
Απουσία υπεριώδους ή υπέρυθρης
ακτινοβολίας

Εξοικονόμηση έως και 80%
περισσότερης ενέργειας

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.
Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες
διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος

Το φως δεν έχει υπέρυθρη ακτινοβολία κι
έτσι δεν εκπέμπεται θερμότητα. Επίσης, σε
αυτό το φως δεν υπάρχει ούτε υπεριώδης
ακτινοβολία. Χάρη σε αυτά τα δύο
χαρακτηριστικά, το φως δεν ξεθωριάζει τα
υφάσματα και άλλα αντικείμενα.
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Προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
•
•
•
•
•
•

Σχήμα: Σποτ
Κάλυκας/υποδοχή: GU10
Με ρύθμιση έντασης
Τάση: 220 - 240 V
Ισχύς: 7
Ισοδύναμο ισχύος: 80

Κατανάλωση ρεύματος

Άμεσος πλήρης φωτισμός

Αντοχή

• Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50000
• Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 0,7
• Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα):
25 έτος(η)

Διαστάσεις λαμπτήρα

• Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A+
• Κατανάλωση ρεύματος ανά 1000 ώρες: 7 kW·h

• Ύψος: 54 μμ
• Πλάτος: 50 μμ

Χαρακτηριστικά φωτισμού

Άλλα χαρακτηριστικά

•
•
•
•
•
•

EyeComfort: Eye Comfort
Απόδοση φωτισμού: 590 lumen
Γωνία ακτίνας: 36 μοίρες
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού:

Ημερομηνία έκδοσης
2018-12-30
Έκδοση: 5.0.1
12 NC: 9290 013 49401
EAN: 87 18696 70813 2

•
•
•
•

Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg
Συντελεστής ισχύος: 0,8
Ρεύμα λαμπτήρα: 35 mA
Ομάδα κατηγοριοποίησης κινδύνου λαμπτήρα:
RG1

•

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Philips Lighting Holding B.V. ή στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες.
www.philips.com

* 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.

