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Spot

8W (50W)
GU5.3
Koel wit
Dimbaar
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Duurzame LED-accentverlichting met een gerichte, heldere bundel
past perfect bij uw MR16-armatuur met laag voltage
LED-spots van Philips zijn het duurzame alternatief voor halogeenspots. Er is geen 
omkijken meer naar, want ze behouden hun schitterende lichtstraal jarenlang.

Creëer een actieve sfeer
• Hoge kleurweergave (CRI > 80) voor levendige kleuren
• Koel wit licht (4000 K)

De duurzame keuze
• Levensduur tot 25 jaar



 Levensduur tot 25 jaar

Met een levensduur tot 25.000 uur zorgt deze LED-
lamp van Philips tot 25 jaar* voor de gewenste sfeer.

Hoge kleurweergave (CRI>80)

De kleurweergave-index (CRI) wordt gebruikt om 
het effect van een lichtbron op de kleurweergave te 
beschrijven. Natuurlijk buitenlicht heeft een CRI van 
100 en wordt gebruikt als vergelijkingsstandaard 
voor alle andere lichtbronnen. De CRI van de LED-
lampen van Philips ligt altijd hoger dan 80, dicht bij de 
waarde van de zon, waardoor kleuren levensecht en 
natuurlijk worden weergegeven.

Koel wit licht (4000 K)

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben 
die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). 
Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een 
warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge 
Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht 
produceren.
8718696571958

Kenmerken
Publicatiedatum  
2017-06-09

Versie: 1.0.1

12 NC: 9290 012 41201
EAN: 87 18696 57195 8

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Lampkenmerken
• Vorm: Spot
• Fitting: GU5.3
• Dimbaar
• Voltage: 12 V

Energieverbruik
• Wattage: 8,0 W
• Wattage-equivalent: 50 W
• Energiezuinigheidslabel: A+
• Energieverbruik per 1000 uur: 8,0 kWh

Lichtkenmerken
• Toepassing: Accentverlichting
• Lichtopbrengst: 260 lumen
• Lichthoek: 36 graad
• Kleur: koel wit, Cool daylight
• Kleurtemperatuur: 4000 K
• Lichteffect/afwerking: Warm wit
• Kleurweergave-index (CRI): > 80
• Starttijd: <0,5 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige 

lichtsterkte

Prestaties
• Levensduur van lamp: 25.000 uur
• Aantal schakelcycli: 50000
• Lumen-onderhoudsfactor: 0,7
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur per dag): 

25 jaar

Lampafmetingen
• Hoogte: 50 mm
• Breedte: 50 mm

Overige kenmerken
• Hoeveelheid kwik: 0 mg
• Vermogensfactor: > 0,7
• Stroomsterkte lamp: 800 mA

Gemeten waarden
• Gemeten verbruik: 8,0 W
• Gemeten lichtstroom: 260 lm
• Gemeten levensduur: 25.000 uur
• Gemeten lichthoek: 36 graad
•

Specificaties
Spot
8W (50W) GU5.3, Koel wit, Dimbaar
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