Reflectorlamp
(dimbaar)
LED
9,5 W - 75 W
E27
Warm wit
Dimmen

8718699768669

Duurzame LEDaccentverlichting met
een gerichte bundel
Deze LED-lamp zorgt voor een gerichte lichtbundel van dimbaar
warmwit licht en is een uitstekende dimbare vervanging voor
traditionele reflectorlampen
Hoogwaardig licht
• Leer meer over licht

8718699768669

Kenmerken
Leer meer over licht

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 LED-lampen is
altijd hoger dan 80, wat verzekert dat
kleuren levensecht en natuurlijk
worden weergegeven.

8718699768669

Specificaties
Kenmerken
• Dimbaar: Ja
• Beoogd gebruik: Binnen
• Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
• Fittinghouder: E27
• Technologie: LED
Lampafmeting
• Hoogte: 8,8 cm
• Gewicht: 0,198 kg
• Breedte: 9,6 cm
Duurzaamheid
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
• Lumenbehoudfactor: 70%
• Nominale levensduur: 25.000 hr
• Aantal schakelcycli: 50.000
Lichtkenmerken
• Bundelhoek: 25 graden
• Kleurconsistentie: 6SDCM
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 2700 K
• Lichtkleurcategorie: Warm wit
• Nominale lichtstroom: 740 lm
• Opstarttijd: 0.5 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte
• Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
Diversen
• EyeComfort: Ja
Andere eigenschappen
• Lampstroom: 48 mA
• Rendement: 77 lm/W
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Verpakkingsinformatie
• EAN: 8718699768669
• EOC: 871869976866900
• Producttitel: LED Classic 75W
PAR30S WW 25D D 1PF/4
Opgenomen vermogen
• Arbeidsfactor: 0.85
• Spanning: 220-240 V
• Vermogen: 9,5 W
• Vermogensequivalent: 75 W
• Energie-efficiëntielabel: A+
Afmetingen en gewicht van product
• Lengte: 8,8 cm
Nominale waarden
• Gemeten bundelhoek: 25 graden
• Nominale levensduur: 25.000 hr
• Nominale lichtstroom: 740 lm
• Geschatte piekintensiteit: 2400 cd
• Nominaal vermogen: 9.5 W
Technische specificaties
• Frequentie: 50 to 60
Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718699768669
• Nettogewicht: 0,228 kg
• Brutogewicht: 0,295 kg
• Hoogte: 18,200 cm
• Lengte: 10,200 cm
• Breedte: 13,000 cm
• Materiaalnummer (12NC):
929002338601
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