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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 LED-licht net zoals van de nostalgische gloeilamp
• Leer meer over licht
Kies een eenvoudige vervanging voor je oude lampen
• Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeencapsules
Kies voor een duurzame oplossing
• Beter voor uw portemonnee en de planeet
Creëer het juiste licht voor je woning
• Perfect voor algemene en accentverlichting
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Capsule

G4 Warmwit

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

Specificaties
Bespaart tot 80% energie

Lampkenmerken
•
•
•
•

Dimbaar: Nee
Technologie: Led
Beoogd gebruik: Binnen
Fitting: G4

Lichtkenmerken

• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Lichteffect/Afwerking: Warm wit
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige
lichtsterkte

Overige kenmerken
• Kwikinhoud: 0 mg

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

Ter vervanging van halogeencapsules

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.

Perfect voor accentverlichting

Moderne verlichting met Philips LED-capsules, voor
gebruik in armaturen voor algemeen en accentlicht.

Leer meer over licht

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde
afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor
hedendaagse verlichting. De perfecte duurzame
vervanger voor traditionele halogeencapsules.
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Kleurtemperatuur: licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in
kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde
produceren een warm, rustgevender licht, terwijl
lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel,
vitaliserend licht produceren. CRI: de
kleurweergave-index (color rendering index – CRI)
wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de
kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht
heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LEDlampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat
kleuren levensecht en natuurlijk worden
weergegeven.
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Energieverbruik

• Vermogensfactor: 0,4
• Equivalent vermogen: 30 W
• Ingangsspanning: 12 V
•

