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Záleží na tom, čo je vo vnútri

Dokonalá náhrada za halogénové bodové osvetlenie
Vďaka nádhernému tvaru a štandardným rozmerom je toto bodové svietidlo LED 
dokonalou ekologickou náhradou za tradičné halogénové bodové svietidlo.

Rozhodnite sa pre svetlo vysokej kvality
• Studené povzbudzujúce svetlo
• Rovnomerný lúč svetla
• Naučte sa niečo o svetle

Svetlo za hranicami osvetlenia
• Možnosť stmievania

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky
• Bez UV a IR žiarenia

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie
• Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov
• Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova
• Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie



 Studené povzbudzujúce svetlo

Táto žiarovka s farebnou teplotou 3 00 K 
vyžaruje studené povzbudzujúce svetlo, ktoré 
je ideálne na vytvorenie útulnej atmosféry, keď 
máte na návšteve svojich priateľov alebo si len 
tak chcete posedieť pri knihe.

Rovnomerný lúč svetla

Šošovka Single Optic vytvára neprekonateľný 
svetelný lúč bez tieňov, ktoré sa bežne 
objavujú na okraji rozptylu lúčov svetla 
v prípade tradičných halogénových bodových 
svietidiel.

Možnosť stmievania
Túto žiarovku možno použiť s väčšinou 
stmievačov a vytvoriť tak požadovanú 
atmosféru s plynulým stmievaním až na úroveň 
10 % plného osvetlenia. Uistite sa pomocou 
tabuľky kompatibility stlmiteľnosti, či sa váš 
stmievač môže používať s touto žiarovkou.

15 000-hodinová priemerná výdrž

Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte 
tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať 
toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 
15 rokov.

Úspora až 80 % energie

Technológia LED šetrí až 80 % energie 
v porovnaní so štandardnou žiarovkou. 
Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok 
vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež 
k ochrane životného prostredia.

Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce 
osvetlenie

Vďaka tradičnému širokému 36° uhlu 
svetelného výstupu je táto bodová žiarovka 

LED vhodná na zvýrazňujúce aj všeobecné 
osvetlenie. Dá sa použiť v zapustených 
a závesných svietidlách. Ideálne na použitie 
v kuchyniach, na osvetlenie kuchynských 
ostrovčekov, ale aj obývačiek a jedální.

Bez UV a IR žiarenia

Nevyžaruje žiadne infračervené svetlo, takže 
nevzniká žiadne teplo. Takisto nevyžaruje ani 
žiadne ultrafialové svetlo. To všetko znamená, 
že toto svetlo nespôsobuje blednutie textílií ani 
žiadnych iných materiálov.

Naučte sa niečo o svetle

Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu 
farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch 
(K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov 
vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie 
s vyššou hodnotou vyžarujú chladnejšie 
a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania 
farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má 
svetelný zdroj na vzhľad farieb. Prirodzené 
slnečné svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota 
CRI žiaroviek Philips LED je vždy vyššia ako 80, 
vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.
8718696721636

Hlavné prvky
Bodová žiarovka (stmievateľná)
4 W (35 W) GU10, White, Možnosť stmievania
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Vlastnosti žiarovky
• Tvar: Bodové
• Pätica/prípojka: GU10
• Možnosť stmievania: áno
• Napätie: 220 – 240 V
• Výkon vo wattoch: 4
• Ekvivalent vo wattoch: 35

Spotreba energie
• Označenie energetickej účinnosti: A+
• Spotreba energie za 1 000 hod.: 4 kW·h

Vlastnosti svetla
• Svetelný výkon: 260 lumen
• Uhol lúča: 36 stupeň
• Teplota farieb: 3000 K
• Index podania farieb (CRI): 80
• Doba zahriania na 60 % svetelného výkonu: 

Okamžitý plný svetelný výkon

Životnosť
• Počet spínacích cyklov: 50000
• Koeficient zachovania svetelného toku: 0,7
• Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. 

denne): 15 rok (roky)

Rozmery žiarovky
• Výška: 54 mm
• Šírka: 50 mm

Iné vlastnosti
• Obsah ortuti: 0 mg
• Faktor účinnosti: 0,7
• Prúd: 19 mA
• Produktový rad: LED Classic
•
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Technické údaje
Bodová žiarovka (stmievateľná)
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