
Ervaar warmwitte LED-
verlichting
LED-lampen van Philips geven een prachtig, extra warm licht, gaan

uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote

energiebesparing. Dankzij een kleurtemperatuur als die van een

vlam, is deze lamp ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer.

Hoogwaardig licht

• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Spot

LED

3,5 W-35 W

GU10

Warm wit

8718699774158



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

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Nee

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Richtbare reflectorlamp

• Fittinghouder: GU10

• Technologie: LED

Lampafmeting

• Hoogte: 5,4 cm

• Gewicht: 0,05 kg

• Breedte: 5 cm

Duurzaamheid

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

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

• Bundelhoek: 36 graden

• Kleurconsistentie: 6SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 2700 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 255 lm

• Opstarttijd: 0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 32 mA

• Rendement: 72 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8718699774158

• EOC: 871869977415800

• Producttitel: LED classic 35W GU10
WW 36D RF ND SRT4

Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.5

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 3,5 W

• Vermogensequivalent: 35 W

• Energie-efficiëntielabel: A+

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 5,4 cm

Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: 36 graden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 255 lm

• Geschatte piekintensiteit: 545 cd

• Nominaal vermogen: 3.5 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50 to 60
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Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699774158

• Nettogewicht: 0,048 kg

• Brutogewicht: 0,067 kg

• Hoogte: 12,700 cm

• Lengte: 5,300 cm

• Breedte: 6,300 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929001217855
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