
 

 

Philips LED
Reflector

3 W (40 W)
E27
Warmwit

8718696811573
Duurzame LED-accentverlichting met een gerichte bundel
Vermijd het gedoe van lampen verwisselen
Deze LED-lamp zorgt voor een gerichte lichtbundel van warmwit licht en is een 
uitstekende vervanging voor traditionele reflectorlampen.

Kies voor licht van hoge kwaliteit
• Warmwit LED-licht net zoals van de nostalgische gloeilamp

Light beyond illumination
• Dimbaar

Kies een eenvoudige vervanging voor je oude lampen
• Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeenspots

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



 Warmwit LED-licht net zoals van de 
nostalgische kooldraadlamp.

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

Dimbaar
Deze lamp kan worden gebruikt met de meeste 
dimmers om de gewenste sfeer te creëren met 
vloeiend dimmen tot 10% van het volledige 
lichtniveau. Controleer het overzicht van de 
dimmercompatibiliteit om er zeker van te zijn dat uw 
specifieke dimmer met deze lamp kan worden 
gebruikt.

Ter vervanging van halogeenreflector

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde 
afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor 

hedendaagse verlichting. De perfecte duurzame 
vervanger voor traditionele halogeenspots.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur

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

Bespaart tot 80% energie

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.
8718696811573

Specificaties
Lampkenmerken
• Dimbaar: Nee
• Technologie: Led
• Beoogd gebruik: Binnen
• Lampvorm: Gerichte reflectorlamp
• Fitting: E27

Lampafmetingen
• Hoogte: 102 mm
• Breedte: 63 mm
• Diameter: 63 mm

Prestaties
• Nominale levensduur: 15000 uur
• Aantal schakelcycli: 50000
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
• Lumenbehoudfactor: 0,7

Lichtkenmerken
• Nominale lichtstroom: 210 lumen
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Opstarttijd: 0,1 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige 

lichtsterkte
• Kleurconsistentie: 6 SDCM
• Nominale lichthoek: 36 graden
• Lichte kleurcategorie: Warm wit
• Geschikt voor accentverlichting?

Overige kenmerken
• Stroomsterkte lamp: 23 mA
• Kwikinhoud: 0 mg
• Rendement: 70 K

Energieverbruik
• Vermogen: 3 W
• Vermogensfactor: 0,5
• Equivalent vermogen: 40 W
• Energiezuinigheidslabel: A+
• Energieverbruik per 1000 uur: 3 kWh
• Ingangsspanning: 220-240 V

Verpakkingsinformatie
• Familie: Led
• Productfamilie: Hoofdstroom

Gemeten waarden
• Gemeten verbruik: 3 W
• Gemeten lichtstroom: 255 lumen
• Gemeten levensduur: 15000 uur
• Gemeten lichthoek: 36 graden
• Geschatte piekintensiteit: 400 cd
•
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