
Mitä enemmän
himmennät, sitä
lämpimämpää valo on.
Philips WarmGlow LED ‑lamput mahdollistavat normaalin

arkivalaistuksen himmentämisen perinteisten lamppujen kotoisan

lämpimiin sävyihin. Mitä enemmän himmennät valoa, sitä

lämpimämmäksi valon sävy muuttuu. Tämä erottaa ne

tavanomaisista himmennettävistä LED-lampuista, joita

himmennettäessä vain kirkkaus vähenee. WarmGlow-lampuissa on

nyt myös korostettu värintoistoindeksi Ra 90, joka vastaa

luonnonvaloa ja auttaa siten näkemään kotisi värit luonnollisina.

Olitpa sitten viettämässä viihtyisää koti-iltaa sohvan nurkassa tai

aloittamassa päivää piristävässä aamuvalaistuksessa, Philips

WarmGlow LED ‑lamppujen valo on juuri tarpeisiisi sopiva.

Laadukasta valoa

• Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

• Täydellinen korostusvalaistukseen

Spottilamppu
(himmennettävä)

LED

3,8 W - 50 W

GU10

Lämpimän valkoinen

Himmennys
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Kohokohdat
Hehkulampunomainen lämpimän
valkoinen
Polttimon värilämpötila on 2 700 K,
joten se tuottaa lämmintä ja
rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii
täydellisesti kotisi
tunnelmavalaistukseen.

Täydellinen korostusvalaistukseen Tätä nykyaikaista laajalla valon
lähtökulmalla (36 astetta) varustettua
LED-spottia, jossa on suunnattu
valonlähtö, voidaan käyttää niin
korostusvalaistukseen kuin
yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu
ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin,
kiskovalaisimiin sekä keittiöiden,
keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja
ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Himmennettävä: Kyllä

• Käyttötarkoitus: Sisätilat

• Lampun muoto: Suunnattu heijastin

• Pistoke: GU10

• Tekniikka: LED

Polttimon mitat

• Korkeus: 5,4 cm

• Paino: 0,05 kg

• Leveys: 5 cm

Kestävyys

• Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 a

• Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

• Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

• Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

• Keilakulma: 36 °

• Väripisteiden ero: 6SDCM

• Värintoistoindeksi (CRI): 90

• Värilämpötila: 2200-2700 K

• Valon väriluokka: Lämpimän
valkoinen

• Valovirta: 345 lm

• Syttymisaika: 0.5 s

• Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

• Värikoodi: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Yleistä

• EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

• Lampun virta: 22 mA

• Tehokkuus: 90 lm/W

Pakkauksen tiedot

• EAN: 8718699776459

• Tilauskoodi: 871869977645900

• Tuotteen nimi: LED CLA 50W GU10
C90 WW 36D WGD 3SRT6

Tehonkulutus

• Tehokerroin: 0.84

• Jännite: 220-240 V

• Teho: 3,8 W

• Tehon vastaavuus: 50 W

• Energiatehokkuusmerkintä: A++

Tuotteen mitat ja paino

• Pituus: 5,4 cm

Mitoitusarvot

• Valon kulman mitoitusarvo: 36 °

• Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

• Valovirran mitoitusarvo: 345 lm

• Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 700 cd

• Mitoitusteho: 3.8 W

Tekniset tiedot

• Taajuus: 50-60 Hz
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Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699776459

• Nettopaino: 0,144 kg

• Bruttopaino: 0,169 kg

• Korkeus: 12,700 cm

• Pituus: 5,300 cm

• Leveys: 11,500 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002065756
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