Philips Halogen Classic
Halogeenlamp bol

42W (55W)
E27
Warm wit
Dimbaar

8727900921007

Sprankelend halogeenlicht in de bekende vorm
Opvallend decoratief ontwerp
Deze Philips Halogen Classic-lamp heeft een elegante vorm en levert sprankelend,
natuurlijk en dimbaar licht. De Halogen Classic-halogeenlampen gaan dubbel zo lang mee
als gloeilampen en zijn daarom ideaal voor alle verlichting in huis.
Superieure lichtkwaliteit
• Sprankelend, natuurlijk licht
• Dimbaar
Economisch en ecologisch het beste
• Gaat twee keer zo lang mee als een standaardlamp

8727900921007

Halogeenlamp bol

42W (55W) E27, Warm wit, Dimbaar

Specificaties
Lampkenmerken
•
•
•
•

• Kleurweergave-index (CRI): 100
• Toepassing: Sprankelend licht

Vorm: Bol
Fitting: E27
Spanning: 230 volt
Dimbaar

Sprankelend, natuurlijk licht

Prestaties

Energieverbruik
•
•
•
•

Kenmerken

Energiezuinigheidslabel: D
Vermogen: 42 W
Equivalent vermogen: 55 W
Energieverbruik per 1000 uur: 42 kWh

Lichtkenmerken
•
•
•
•
•

Lichteffect/afwerking: Warm wit
Lichtopbrengst: 630 lumen
Starttijd: 0 s
Lichthoek: niet van toepassing graad
Gemeten intensiteit centrale bundel: niet van
toepassing cd
• Kleur: Warm wit
• Kleurtemperatuur: 2800 K
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige
lichtsterkte

•
•
•
•

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 2 jaar
Levensduur van lamp: 2000 uur
Aantal schakelcycli: 8000
Lumenbehoudsfactor: 0,8

Lampafmetingen
• Hoogte: 147 mm
• Breedte: 96 mm

Overige kenmerken

• Kwikinhoud: 0 mg
• Vermogensfactor: 1
• Stroomsterkte lamp: niet van toepassing mA

Gemeten waarden
•
•
•
•

Gemeten verbruik: 42,0 W
Gemeten lichtstroom: 630 lumen
Gemeten levensduur: 2000 uur
Gemeten lichthoek: niet van toepassing graad

Deze nieuwe, klassieke lamp biedt sprankelend,
natuurlijk halogeenlicht waardoor de kleuren van uw
interieur goed tot hun recht komen. Helderheid
zonder te hoeven wachten.

Dimbaar

•

Bepaal zelf hoeveel licht nodig is. Deze Philipshalogeenlamp is dimbaar met alle dimmers en kan
worden aangepast van helder, sprankelend licht tot
een warme, gezellige gloed.

Tweemaal langere levensduur

Deze lamp gaat dubbel zo lang mee als een
standaardlamp. De lamp vervangt dus twee lampen;
dit kost minder én is minder werk. De levensduur is
gebaseerd op een standaardgebruik van 2,7 uur per
dag of 1000 uur per jaar.
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