
Jedno svietidlo. Váš
vypínač. Tri nastavenia
svetla.
Zmeňte atmosféru svojej miestnosti, aby sa hodila k tomu, čo

práve robíte. Vďaka LED svietidlu SceneSwitch od spoločnosti

Philips môžete jednoducho zmeniť nastavenie z jasného svetla na

prirodzené svetlo a príjemné teplé vyžarovanie. Potrebujete iba

spínač, ktorý už máte namontovaný.

Svetlo za hranicami osvetlenia

• Tri nastavenia svetla

• Nie je potrebný žiadny stmievač ani dodatočná inštalácia

Bodové

LED

5 – 3,5 – 1,5 W – 50 – 20 – 5 W

GU10

2200-2500-2700
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Hlavné prvky
Tri nastavenia svetla (SSCC)
Náhradná žiarovka typu všetko v
jednom, ktorú možno pôvodným
vypínačom prepnúť z jemného bieleho
svetla na denné svetlo alebo príjemné
teplé svetlo.

Plug and play Nevyžaduje žiadnu ďalšiu inštaláciu ani
stmievací vypínač. Táto žiarovka nie je
vhodná na používanie so stmievačmi.
Ak sa používa so stmievacou súpravou,
nastavte stmievač na 100% jas.

Technické údaje
Vlastnosti žiarovky

• Možnosť stmievania: Nie

• Zamýšľané použitie: Interiér

• Tvar svetelného zdroja: Smerový
reflektor

• Pätica: GU10

• Technológia: LED

Rozmery žiarovky

• Výška: 5,4 cm

• Hmotnosť: 0,054 kg

• Šírka: 5 cm

Životnosť

• Priemerná životnosť (pri používaní
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)

• Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%

• Nominálna životnosť: 15 000 h

• Počet spínacích cyklov: 50 000

Vlastnosti svetla

• Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)

• Konzistentnosť farieb: 6SDCM

• Index podania farieb (CRI): 80

• Teplota farieb: 2200-2500-2700 K

• Kategória farby svetla: Teplé/extra
teplé/veľmi teplé

• Nominálny svetelný tok: 345 lm

• Doba spustenia: <0.5 s

• Doba zahriania na 60 % svetelného
výkonu: Okamžitý plný svetelný
výkon

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

Rozličné

• EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

• Prúd: 43 mA

• Účinnosť: 69 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8718699773632

• EOC: 871869977363200

• Názov produktu: LED SSW 50W GU10
WW 36D RF ND SRT4

Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.5

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 5, 3,5, 1,5 W

• Ekvivalent vo wattoch: 50-20-5 W

• Označenie energetickej účinnosti: A+

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Dĺžka: 5,4 cm

Menovité hodnoty

• Menovitý uhol lúča: 36 stupeň
(stupne)

• Menovitá životnosť: 15 000 h

• Menovitý svetelný tok: 345 lm

• Menovitá maximálna intenzita: 600
cd

• Menovitý výkon: 5-3.5-1.5 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60
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Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699773632

• Netto hmotnosť: 0,048 kg

• Brutto hmotnosť: 0,067 kg

• Výška: 12,700 cm

• Dĺžka: 5,300 cm

• Šírka: 6,300 cm

• Materiál krytu (12NC): 929001346055
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