
Hoe meer u dimt, hoe
warmer het licht.
Met Philips WarmGlow LED's kunt u uw dagelijkse verlichting

dimmen tot de aangename tonen van traditionele lampen. Hoe

meer u dimt, hoe warmer het licht. Hierin onderscheiden deze

LED's zich van standaard dimbare LED-lampen, die alleen minder

fel worden wanneer ze worden gedimd. WarmGlow lampen zijn nu

ook verbeterd met een kleurweergave-index van 90, vergelijkbaar

met natuurlijke verlichting, waardoor de ware kleuren van uw

interieur beter uitkomen. Of u nu 's avonds lekker op de bank ligt of

fris aan de dag wilt beginnen, Philips WarmGlow LED's bieden het

licht dat u nodig hebt.

Hoogwaardig licht

• Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Creëer het juiste licht voor uw woning

• Perfect voor accentverlichting

Spot (dimbaar)

LED

3,8 W - 50 W

GU10

WarmGlow

Dimmen

8718699776435



Kenmerken
Warmwit licht dat op gloeilamplicht
lijkt
Deze lamp heeft een kleurtemperatuur
van 2700 K en levert een warme,
rustgevende sfeer, perfect voor
ontspannen. Ideaal voor het
ontwerpen van woningverlichting

Perfect voor accentverlichting Deze LED-spot die moderne verlichting
levert met een vertrouwde
lichtopbrengst onder een grote hoek
(36 graden), is geschikt voor zowel
accentverlichting als algemene
verlichting. Hij kan gebruikt worden in
inbouw- en spanningsrailarmaturen en
is ideaal voor gebruik in keukens,
verlichting van keukeneilanden,
woonkamers en eetkamers.

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Ja

• 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): 90

• Kleurtemperatuur: 2200-2700 K

• Lichtkleurcategorie: WarmGlow

• Nominale lichtstroom: 345 lm

• Opstarttijd: 0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 22 mA

• Rendement: 90 lm/W

Verpakkingsinformatie

• EAN: 8718699776435

• EOC: 871869977643500

• Producttitel: LED CLA 50W GU10 C90
WW 36D WGD 2SRT6

Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.84

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 3,8 W

• Vermogensequivalent: 50 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: 345 lm

• Geschatte piekintensiteit: 700 cd

• Nominaal vermogen: 3.8 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50 to 60
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Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699776435

• Nettogewicht: 0,096 kg

• Brutogewicht: 0,119 kg

• Hoogte: 12,700 cm

• Lengte: 5,300 cm

• Breedte: 8,500 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929002065718
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