
Vychutnajte si teplé
biele LED svetlo
Táto LED žiarovka Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé

svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od

prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou

plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej

atmosféry.

Svetlo vysokej kvality

• Jasné biele svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

• Tvarom aj veľkosťou podobná halogénovej reflektorovej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

• Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Bodové

LED

4,6 W – 50 W

GU10

Biela

8718699775674



Hlavné prvky
Jasné biele svetlo

Táto žiarovka s farebnou teplotou
3000 K vyžaruje žiarivé, teplé svetlo,
ktoré je ideálne na vytvorenie útulnej
atmosféry, keď máte na návšteve
svojich priateľov alebo si len tak chcete
posedieť pri knihe.

Náhrada za halogénovú bodovú
žiarovku

Moderná a výkonná reflektorová
žiarovka LED s nádherne tvarovaným
dizajnom a štandardnými rozmermi.
Dokonalá ekologická náhrada za
tradičné halogénové reflektorové
žiarovky.

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.

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: 0,05 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: 3000 K

• Kategória farby svetla: Biela

• Nominálny svetelný tok: 370 lm

• Doba spustenia: 0.5 s

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

• Kód farby: 830 | CCT of 3000K

Rozličné

• EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

• Prúd: 39 mA

• Účinnosť: 80 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8718699775674

• EOC: 871869977567400

• Názov produktu: LED classic 50W
GU10 WH 36D ND 1PF/12

8718699775674



Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.5

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 4,6 W

• Ekvivalent vo wattoch: 50 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: 370 lm

• Menovitá maximálna intenzita: 740 cd

• Menovitý výkon: 4.6 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699775674

• 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): 929001218155
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Dátum vydania:
2020-09-08
Verzia: 0.74

© 2020 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify
neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti
uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo
spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto
dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť
žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí
spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované
ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


