
Správne svetlo
v správny čas
Svietidlá Philips LED WarmGlow prinášajú nový zážitok v oblasti

stmievateľných LED svetelných zdrojov, pretože umožňujú

stmievaním dosiahnuť teplé tóny tradičných svietidiel. Umožňujú

zmeniť funkčné osvetlenie a vytvoriť prívetivú a príjemnú

atmosféru.

Svetlo vysokej kvality

• Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Svetlo za hranicami osvetlenia

• Možnosť stmievania

Bodová žiarovka
(stmievateľná)

LED

6,2 W – 80 W

GU10

Teplé svetlo

Stmievanie

8718699774097



Hlavné prvky
Teplé biele svetlo podobné žiarovke
Táto žiarovka s farebnou teplotou
2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú
atmosféru, ktorá je vhodná na oddych.
Ideálne na osvetlenie domácnosti.

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.
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Technické údaje
Vlastnosti žiarovky

• Možnosť stmievania: áno

• Zamýšľané použitie: Interiér

• Tvar svetelného zdroja: Smerový
reflektor

• Pätica: GU10

• Technológia: LED

Rozmery žiarovky

• Výška: 5,6 cm

• Hmotnosť: 0,071 kg

• Šírka: 5 cm

Životnosť

• Priemerná životnosť (pri používaní
2,7 hod. denne): 25 rok (roky)

• Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%

• Nominálna životnosť: 25 000 h

• Počet spínacích cyklov: 50 000

Vlastnosti svetla

• Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)

• Konzistentnosť farieb: 6SDCM

• Index podania farieb (CRI): 90

• Teplota farieb: 2200-2700 K

• Kategória farby svetla: Teplé svetlo

• Nominálny svetelný tok: 575 lm

• Doba spustenia: 0.5 s

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

• Kód farby: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Rozličné

• EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

• Prúd: 33 mA

• Účinnosť: 92 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8718699774097

• EOC: 871869977409700

• Názov produktu: LED CLA 80W GU10
CRI90 WW 36D WGD SRT4

Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.88

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 6,2 W

• Ekvivalent vo wattoch: 80 W

• Označenie energetickej účinnosti: A++

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Dĺžka: 5,6 cm

Menovité hodnoty

• Menovitý uhol lúča: 36 stupeň
(stupne)

• Menovitá životnosť: 25 000 h

• Menovitý svetelný tok: 575 lm

• Menovitá maximálna intenzita: 950
cd

• Menovitý výkon: 6.2 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699774097

• Netto hmotnosť: 0,050 kg

• Brutto hmotnosť: 0,067 kg

• Výška: 12,700 cm

• Dĺžka: 5,300 cm

• Šírka: 6,300 cm

• Materiál krytu (12NC): 929002065903
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