
Üks valgusti. Teie lüliti.
Kolm valgusseadistust.
Muutke ruumi olustik tegevusega sobivaks. Philips SceneSwitch

LED-lambiga saate hõlpsasti valida sooja ereda valguse, loomuliku

valguse ja õdusa sooja kuma vahel. Vajate vaid juba olemasolevat

lülitit.

Kvaliteetne valgus

• Valgus kõikjal

Valgus on rohkem kui valgustus

• Lambi lähtestamine tehaseseadetele

• Ei vaja hämardit ega lisapaigaldisi

• Lamp suudab viimase seadistuse meeles pidada.

Kohtvalgusti

LED

4,8–3,5–1,5 W – 50 W

GU10

2700-2500-2200
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Esiletõstetud tooted
Valgus kõikjal
Tänu uuenduslikule, ent retroliku
kujuga disainile hoiab see LED-lamp
ära varjude tekke, mis tavaliselt kiire
hajumisserva ilmuvad. Tulemus? Kõikjal
loomulik soe valge valgus.

Lähtestamine (SceneSwitch)

Kui kasutusel on mitu lampi ja need
pole enam sünkroniseeritud, vajutage
lihtsalt lülitit ühe sekundi jooksul sisse
ja välja, et taastada lambi
tehaseseadistused.

Isehäälestuv

Ei nõua lisapaigaldisi ega hämardilülitit.
See pirn sobib kasutamiseks
hämarditega. Hämardiga kasutamisel
seadistage hämardi ereduseks 100%.

Automaatne mälu (SceneSwitch)

Sellel SceneSwitch-lambil on
sisseehitatud mälukiip, mis salvestab
viimase valguse seadistuse, kui lamp
lülitatakse kauemaks kui kuueks
sekundiks välja. Kui te tihti seadistusi ei
vaheta, on lamp uuesti sisse lülitades
kohe teie lemmikrežiimis.

Spetsifikatsioon
Karakteristikud

• Hämardatav: Ei

• Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

• Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor

• Pistikupesa: GU10

• Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

• Kõrgus: 5,4 cm

• Kaal: 0,048 kg

• Laius: 5 cm

Kestvus

• Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7
tundi ööpäevas): 15 aastat

• Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%

• Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

• Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

• Valgusvihu nurk: 36 °

• Värviharmoonia: 6SDCM

• Värviedastusindeks (CRI): 80

• Värvustemperatuur:
2200-2500-2700 K

• Valguse värvi kategooria: Soe valge/
leekjas

• Nominaalne valgustugevus: 355 lm

• Käivitusaeg: 0.5 s

• Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene täisvalgus

• Värvikood: 827-825-822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

Mitmesugust

• EyeComfort: Jah

Muud omadused

• Valgusti voolutugevus: 40 mA

• Jõudlus: 73 lm/W
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Pakendi teave

• EAN: 8719514307780

• EOC: 871951430778000

• Toote nimetus: LED SSW 50W GU10
WW 36D RF ND SRT4

Võimsustarve

• Võimsustegur: 0.5

• Pinge: 220-240 V

• Aktiivvõimsus: 4,8 W

• Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W

• Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

• Pikkus: 5,4 cm

Nimiväärtused

• Hinnanguline valgusvihu nurk: 36 °

• Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

• Hinnanguline valgustugevus: 355 lm

• Hinnanguline valgusvihu tipptugevus:
600 cd

• Nimivõimsus: 4.8-3.5-1.5 W

Tehnilised andmed

• Sagedus: 50-60 Hz

Lambipirn

• Värviharmoonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514307780

• Kaal pakendita: 0,048 kg

• Brutokaal: 0,067 kg

• Kõrgus: 12,700 cm

• Pikkus: 5,300 cm

• Laius: 6,300 cm

• Materjali number (12NC):
929002981855
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