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Een vertrouwde lichtbundel en innovatief design
Vermijd het gedoe van capsules verwisselen
Als u overschakelt op een LED-capsule van Philips, verbruikt u direct al tot wel 90% 
minder energie zonder enig nadelig effect op de lichtopbrengst of de kwaliteit.

Kies voor licht van hoge kwaliteit
• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt
• Overal licht
• Leer meer over licht

Licht dat verder gaat dan alleen verlichten
• Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kies een eenvoudige vervanging voor je oude lampen
• Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeencapsules
• Direct licht bij het inschakelen
• Geen UV of infrarood

Kies voor een duurzame oplossing
• Lampen met lange levensduur - Gaan tot 15 jaar mee
• Beter voor je portemonnee en de planeet



 Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 
2700 K en levert een warme, rustgevende 
sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 
2700 K is ideaal voor het ontwerpen van 
woningverlichting

Overal licht
Dankzij zijn innovatieve maar vertrouwde 
vormgeving voorkomt deze LED-lamp de 
schaduw die normaal optreedt aan de rand van 
de bundelspreiding. Het resultaat? Overal 
natuurlijk, warmwit licht.

Een eenvoudige LED voor dagelijks 
gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp 
voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij 
levert het mooie licht en de betrouwbare 
prestaties die je van een LED verwacht voor 
een betaalbare prijs.

Ter vervanging van halogeencapsules

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde 
afmetingen is dit een standaard LED-capsule 
voor hedendaagse verlichting. De perfecte 
duurzame vervanger voor traditionele 
halogeencapsules.

Onmiddellijk Aan

Wachten is niet meer nodig: Philips LED-
lampen leveren onmiddellijk nadat ze zijn 
ingeschakeld hun volledige helderheidsniveau. 
Je kamer is onmiddellijk nadat je de schakelaar 
hebt omgezet volledig verlicht. Dus geen traag 
starten en wachten meer.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

Met een levensduur tot 15.000 kun je het 
gedoe met het regelmatig vervangen van 
lampen vergeten en meer dan 15 jaar lang 
profiteren van een perfecte 
verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 90%
LED-technologie bespaart tot 90% energie in 
vergelijking met een standaardlamp. Daardoor 
betaalt hij zichzelf terug en bespaart u jarenlang 
geld. Bovendien draagt hij bij aan een beter 
milieu.

Geen UV of IR

Het licht heeft geen infrarode component en 
straalt dus geen warmte uit. Ook is er geen 
ultraviolette component in dit licht. Deze twee 
eigenschappen betekenen dat weefsels en 
andere voorwerpen niet verbleken onder dit 
licht.
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Lampkenmerken
• Vorm: Capsule
• Fitting: G4
• Dimbaar: Nee
• Spanning: 12 V
• Vermogen: 1,2W
• Equivalent vermogen: 10 W

Energieverbruik
• Energiezuinigheidslabel: A++
• Energieverbruik per 1000 uur: 2 kWh

Lichtkenmerken
• Lichtopbrengst: 120 lumen
• Kleur: Warmwit
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Opstarttijd: <0,5 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige 

lichtsterkte

Duurzaamheid
• Levensduur van lamp: 15000 uur
• Aantal schakelcycli: 50000
• Lumenbehoudsfactor: 0,7
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar

Lampafmetingen
• Hoogte: 39,2 mm
• Breedte: 14,3 mm

Overige kenmerken
• Kwikinhoud: 0 mg
• Vermogensfactor: >0,5
• Stroomsterkte lamp: 200 mA
• Lampclassificatie, risicogroep: RG0

Gemeten waarden
• Gemeten verbruik: 1,2 W
• Gemeten levensduur: 15000 uur
•
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