
 

 

Philips LED
Spot (dimbaar)

4,4W (35W)
GU10
Warm wit
Dimbaar

8718696565582
Duurzame LED-accentverlichting met een heldere bundel
Creëer een warme, gezellige sfeer
Verkrijgbaar in een handige verpakking met 3 stuks waarmee u nog meer bespaart

Spots voor algemene verlichting
• 36º halogeenlichtbundel

Warm, sprankelend licht
• Warmwit licht (2700 K) dat echt op gloeilamplicht lijkt

LED dagelijks
• Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik



 Warm wit licht (2700 K)
Licht kan verschillende kleurtemperaturen, die 
worden aangeduid in eenheden kelvin (K). Lampen 
met een lage kelvin-waarde produceren een warm, 
gezelliger licht, terwijl die met een hogere kelvin-
waarde een koeler, meer vitaliserend licht 
produceren.

Een eenvoudige LED voor dagelijks 
gebruik

De Philips-LED voor dagelijks gebruik is de perfecte 
lamp voor basale verlichtingsmogelijkheden. Hij geeft 
prachtig licht en levert betrouwbare prestaties die u 
verwacht van LED met een betaalbare prijs.

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.
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Lampeigenschappen
• Vorm: Spot
• Fitting: GU10
• Spanning: 22 - 240 V volt
• Dimbaar
• Spanning: 220 - 240 V

Energieverbruik
• Vermogen: 4,4 W
• Equivalent vermogen: 35 W
• Energieverbruik per 1000 uur: 4,4 kWh

Lichtkenmerken
• Lichtopbrengst: 250 lumen
• Kleur: Warmwit
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Lichteffect/Afwerking: Warmwit

• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Opstarttijd: <0,5 s

Duurzaamheid
• Levensduur van lamp: 15000 uur
• Aantal schakelcycli: 50000
• Lumenbehoudsfactor: 0,7

Lampafmetingen
• Hoogte: 53 mm
• Breedte: 50 mm

Andere eigenschappen
• Kwikinhoud: 0 mg
• Vermogensfactor: 4,4
• Stroomsterkte lamp: 25 mA
• Lampclassificatie, risicogroep: RG0
•

Specificaties
Spot (dimbaar)
4,4W (35W) GU10, Warm wit, Dimbaar
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