
Svetlo, ktoré odhalí
pravú tvár vášho
domova.
Odhaľte pravú tvár svojho domova s LED žiarovkami Philips CRI90

a naplňte miestnosti prirodzeným svetlom. Žiarovky s indexom

podania farieb (CRI) bližšie k hodnote 100 sú porovnateľné s

prirodzeným svetlom, vďaka čomu vidíte svoj nábytok a zariadenie

v takých farbách, ako ste vždy chceli. Neuspokojte sa so svetlom s

chybným podaním farieb – užívajte si svoj domov v pravých

farbách so žiarovkami LED CRI90.

Svetlo vysokej kvality

• Chladné biele svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

• Tvarom aj veľkosťou podobná na halogénové bodové svietidlo

• Tvarom aj veľkosťou podobná lineárnej halogénovej žiarovke

Bodová žiarovka
(stmievateľná)

LED

4 W – 50 W

GU10

Chladné biele svetlo

Stmievanie

8718699775995



Hlavné prvky
Chladné biele svetlo

Táto žiarovka s farebnou teplotou
4 000 K vydáva mimoriadne chladné,
svieže a iskrivé svetlo.

Nahrádza halogénový reflektor

Moderná a výkonná kapsula LED
s nádherne tvarovaným dizajnom
a štandardnými rozmermi. Dokonalá
ekologická náhrada za tradičné
halogénové bodové svietidlá.

Náhrada za lineárnu halogénovú
žiarovku

Vďaka nádhernému tvaru a
štandardným rozmerom je táto
štandardná, moderná lineárna žiarovka
LED dokonalou ekologickou náhradou
za tradičné lineárne halogénové
žiarovky.

Technické údaje
Vlastnosti žiarovky

• Možnosť stmievania: áno

• 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): 90

• Teplota farieb: 4000 K

• Kategória farby svetla: Studená biela

• Nominálny svetelný tok: 350 lm

• Doba spustenia: 0.5 s

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

• Kód farby: 940 | CCT of 4000K

Rozličné

• EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

• Prúd: 23 mA

• Účinnosť: 87 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8718699775995

• EOC: 871869977599500

• Názov produktu: LED CLA 50W GU10
C90 CW 36D RF DIM 1PF12

8718699775995



Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.84

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 4 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: 350 lm

• Menovitá maximálna intenzita: 700
cd

• Menovitý výkon: 4 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699775995

• 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): 929002065850

8718699775995
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