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Warmwit licht met uitstekende
lichtkwaliteit
Philips LED-spots zijn ideaal als basisverlichting: ze geven warm, halogeenachtig licht en
leveren de prestaties die u verwacht van LED-technologie.
Kies voor licht van hoge kwaliteit
• Warmwit LED-licht net zoals van de nostalgische gloeilamp
Light beyond illumination
• Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik
Kies een eenvoudige vervanging voor je oude lampen
• Direct licht bij het inschakelen
Kies voor een duurzame oplossing
• TL's met lange levensduur - Gaan tot 15 jaar mee
• Beter voor uw portemonnee en de planeet

8718696815243

Spot

GU10 Warmwit, Niet-dimbaar

Kenmerken
Warmwit LED-licht net zoals van de
nostalgische kooldraadlamp.

Specificaties
volledige helderheidsniveau. Uw kamer is
onmiddellijk nadat u de schakelaar hebt omgezet
volledig verlicht.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

Lampkenmerken
•
•
•
•

Technologie: Led
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: Gerichte spot
Fitting: GU10

Lichtkenmerken

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige
lichtsterkte
•

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

Een eenvoudige LED voor dagelijks
gebruik

Met een levensduur tot 15.000 kunt u het gedoe met
het regelmatig vervangen van TL-lampen vergeten en
meer dan 15 jaar lang profiteren van een perfecte
verlichtingsoplossing.

Bespaart tot 80% energie

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

Onmiddellijk Aan

LED-technologie bespaar tot 80% energie in
vergelijking met je standaard lamp. Daardoor betaalt
hij zichzelf terug en bespaar je jaar na jaar weer geld.
Bovendien helpt hij het milieu te beschermen.

Wachten is niet meer nodig: Philips LED-lampen
leveren onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld hun
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