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(himmennettävä)

5 W (35 W)
GU5.3
Lämmin valkoinen
Himmennettävä
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Kestävä ja kirkas LED-korostusvalo

Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo
Philipsin LED-kohdevalot tarjoavat kirkkaan valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä 
merkittävän energiansäästön

Korkealaatuiseen valaistukseen
• Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo
• Tasainen valokeila
• Lue lisää valosta

Enemmän kuin pelkkää valoa
• Himmennettävä

Erinomainen vaihtoehto vanhoille polttimoillesi
• Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua
• Ei UV- eikä infrapunasäteilyä

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu
• Pitkäkestoiset polttimot – käyttöikä jopa 15 vuotta
• Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Luo juuri sinulle sopiva valaistus
• Täydellinen kohdevalaistukseen



 Hehkulampunomainen lämpimän 
valkoinen

Polttimon värilämpötila on 2700 K, joten se 
tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä 
2700 kelvinin valo sopii täydellisesti kotisi 
tunnelmavalaistukseen.

Tasainen valokeila

Single Optic -linssi tuottaa valokeilan ilman 
varjokohtia, joita tavallisesti muodostuu 
perinteisen halogeenikohdevalon valokeilan 
leviämisreunaan.

Himmennettävä
Tätä polttimoa voi käyttää useimpien 
himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma 
lampulla, jota voi himmentää tasaisesti 
kymmeneen prosenttiin täydestä valotehosta. 
Valitse vertailutaulukosta tähän polttimoon 
sopivat himmentimet.

Korvaa vanhan halogeenispotin

Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa 
ansiosta tämä nykyaikainen LED-
heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä 
vaihtoehto perinteiselle 
halogeeniheijastinlampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia

Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää 
polttimoiden vaihtoväliä, ja voit nauttia 
täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää energiaa jopa 80 %

LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % 
energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä 

se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää 
rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös 
ympäristön kuormitusta.

Täydellinen kohdevalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajakulmalamppua (36 
astetta) voidaan käyttää niin 
korostusvalaistukseen kuin 
yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti 
upotettaviin valaisimiin sekä keittiöiden, 
keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja 
ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Ei UV- eikä infrapunasäteilyä

Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman 
infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis 
säteile lämpöä eikä haalista kankaita tai muita 
kohteita.
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Polttimon ominaisuudet
• Muoto: Kohdevalaisin
• Kanta/lampunpidin: GU5.3
• Himmennettävä
• Jännite: 12 V
• Teho: 5
• Tehon vastaavuus: 35

Virrankulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
• Virran kulutus / 1 000 h: 6 kWh

Valon ominaisuudet
• Valovirta: 380 luumenia
• Säteilykulma: 36 astetta
• Väri: Lämmin valkoinen
• Värilämpötila: 2700 K

• Värintoistoindeksi (CRI): 80
• Syttymisaika: <0,5 s
• Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Kestävyys
• Lampun käyttöikä: 15 000 tuntia
• Sytytysten määrä: 50 000
• Lumen-pysyvyyskerroin: 0,7
• Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuotta

Polttimon mitat
• Korkeus: 44,5 mm
• Leveys: 50,5 mm

Muut ominaisuudet
• Elohopeasisältö: 0 mg
• Lampun virta: 750 mA
•
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