
Žiarivé LED osvetlenie
LED žiarovky Philips poskytujú vysokú kvalitu osvetlenia,

mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej

minúty používania.

Svetlo vysokej kvality

• Naučte sa niečo o svetle

Svetlo za hranicami osvetlenia

• Jednoduchá LED pre každodenné použitie

Bodové

LED

4,7 W – 50 W

GU10

Chladné biele svetlo
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Hlavné prvky
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 studenšie
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 LED od spoločnosti
Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka
čomu sú farby verné a prirodzené.

Jednoduchá LED pre každodenné
použitie

Žiarovka LED na každodenné použitie
od spoločnosti Philips je dokonale
vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje
krásne svetlo, je spoľahlivá a cenovo
dostupná.

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: 0,027 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: 4000 K

• Kategória farby svetla: Studená biela

• Nominálny svetelný tok: 380 lm

• Doba spustenia: <0.5 s

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

• Kód farby: 840 | CCT of 4000K

Iné vlastnosti

• Prúd: 38 mA

• Účinnosť: 80 lm/W

Informácie na balení

• EAN: 8719514257528

• EOC: 871951425752800

• Názov produktu: LED 50W GU10 CW
36D ND 1PF/6 DISC

Spotreba energie

• Faktor účinnosti: 0.53

• Napätie: 220-240 V

• Výkon vo wattoch: 4,7 W

• Ekvivalent vo wattoch: 50 W

• Označenie energetickej účinnosti: A+
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Rozmery a hmotnosť výrobku

• Dĺžka: 5,4 cm

Menovité hodnoty

• Menovitý uhol lúča: 36 stupeň
(stupne)

• Menovitá životnosť: 15 000 h

• Menovitý svetelný tok: 380 lm

• Menovitá maximálna intenzita: 750 cd

• Menovitý výkon: 4.7 W

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8719514257528

• Netto hmotnosť: 0,032 kg

• Brutto hmotnosť: 0,047 kg

• Výška: 6,000 cm

• Dĺžka: 5,100 cm

• Šírka: 5,100 cm

• Materiál krytu (12NC): 929001247096
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