
 

 

Philips LED
Spot (dimbaar)

5,5W (50W)
GU10
Warm wit
Het is de inhoud die het verschil maakt

Perfecte vervanging voor halogeenspots
De glazen spot met Philips LED's is ideaal voor het vervangen van halogeenspots op 
netspanning. De spot ziet er hetzelfde uit en geeft licht met dezelfde kleur en intensiteit 
als halogeen.

Spots voor algemene verlichting
• 36º halogeenlichtbundel
• Homogeen lichtpatroon

Klassiek decoratief design
• Echt warm wit licht zoals van een gloeilamp (2700 K)



 36º halogeenlichtbundel

Deze LED-spot heeft een bekende, gerichte 
lichtbundel en ziet er hetzelfde uit en voelt hetzelfde 
als halogeenspots. De spot is geschikt voor 
accentverlichting en algemene verlichting.

2700K
Voor de beste decoratieve verlichting met klassiek 
ontwerp, perfect op maat voor transparante of 
klassieke lampen.

Homogeen lichtpatroon
De Single Optic-lens zorgt voor een superieure 
lichtstraal zonder schaduwen in vergelijking met 
traditionele halogeenspotjes.
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Lampkenmerken
• Vorm: Spot
• Fitting: GU10
• Voltage: 220 - 240 volt
• Dimbaar
• Voltage: 220 - 240 V

Energieverbruik
• Wattage: 5,5 W
• Wattage-equivalent: 50 W
• Energiezuinigheidslabel: A+
• Energieverbruik per 1000 uur: 5,5 kWh

Lichtkenmerken
• Lichthoek: 36 graad
• Kleur: Warm wit
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Lichteffect/afwerking: Warm wit
• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Starttijd: <0,5 s
• Gemeten intensiteit centrale bundel: 650 cd

Prestaties
• Levensduur van lamp: 15.000 uur
• Aantal schakelcycli: 50000
• Lumen-onderhoudsfactor: 0,7
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur per dag): 

15 jaar

Lampafmetingen
• Hoogte: 53 mm
• Breedte: 50 mm

Overige kenmerken
• Lampclassificatie, risicogroep: RG0
• Vermogensfactor: 0,7
• Stroomsterkte lamp: 30 mA
• Collectie: LED Classic
•

Specificaties
Spot (dimbaar)
5,5W (50W) GU10, Warm wit
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