
Ervaar warmwitte LED-
verlichting
Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan

uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote

energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving

en is de perfecte vervanging voor traditionele matte lampen.

Hoogwaardig licht

• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Kies voor een duurzame oplossing

• Energiebesparing tot wel 80%

Light beyond illumination

• Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Capsule

LED

1,8 W - 20 W

G4

Warm wit

8718699767631



Kenmerken
Warmwit licht dat op gloeilamplicht
lijkt

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

Energiebesparing tot wel 80%

Profiteer van de energiebesparing van
LED's zonder toegevingen te doen aan
de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer
dan 80% energie door uw bestaande
gloei- of halogeenlampen te
vervangen

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.

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Nee

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Niet-richtbare
capsulelamp

• Fittinghouder: G4

• Technologie: LED

Lampafmeting

• Hoogte: 3,5 cm

• Gewicht: 0,004 kg

• Breedte: 1,3 cm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

• Kleurconsistentie: 6SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2700 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 205 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

• EyeComfort: Nee

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 260 mA

• Rendement: 113 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8718699767631

• EOC: 871869976763100

• Producttitel: LED 20W G4 WW 12V ND
SRT6
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Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.6

• Spanning: 12V AC electronic V

• Vermogen: 1,8 W

• Vermogensequivalent: 20 W

• Energie-efficiëntielabel: A++

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 3,5 cm

Nominale waarden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 205 lm

• Nominaal vermogen: 1.8 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699767631

• Nettogewicht: 0,006 kg

• Brutogewicht: 0,014 kg

• Hoogte: 12,700 cm

• Lengte: 2,500 cm

• Breedte: 6,300 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929002389058
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