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To wnętrze stanowi różnicę

Doskonały zamiennik dla reflektora halogenowego
Szklany reflektor Philips LED to doskonały zamiennik zasilanych sieciowo reflektorów 
halogenowych. Wygląda tak samo jak halogen i emituje światło o takim samym kolorze i 
intensywności.

Odpowiednie dla oświetlenia punktowego i ogólnego
• Strumień halogenowego światła o szerokości 36º
• Jednolita wiązka światła

Dekoracyjna, klasyczna budowa
• Prawdziwie ciepłe, białe światło (2700 K), jak w przypadku zwykłej żarówki



 Strumień halogenowego światła o 
szerokości 36º

Ten reflektor LED zapewnia skupiony strumień 
świetlny, który przypomina światło reflektorów 
halogenowych. Można go wykorzystać zarówno do 
oświetlenia akcentowego, jak i do oświetlenia 
ogólnego.

2700 K
Doskonałe oświetlenie ozdobne o klasycznej 
budowie; znakomicie pasuje do przezroczystych lub 
klasycznych opraw oświetleniowych.

Jednolita wiązka światła
W porównaniu z tradycyjnymi reflektorami 
halogenowymi soczewka Single Optic zapewnia 
doskonałą wiązkę światła bez cieni.
8718696582572

Zalety
Data wydania 2016-08-11

Wersja: 1.0.1

12 NC: 9290 012 15201

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Philips Lighting Holding 
B.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Właściwości źródła światła
• Kształt: Reflektor
• Napięcie: 220–240 V
• Możliwość przyciemniania: Nie
• Napięcie: 220–240 V

Zużycie energii
• Moc: 4,6 W
• Odpowiednik w watach: 50 W
• Etykieta wydajności energetycznej: A+
• Zuzycie energii przez 1000 godz.: 4,6 kWh

Właściwości światła
• Kąt rozsyłu: 36 stopnie
• Kolor: Ciepły biały
• Temperatura barwowa: 2700 K
• Efekt świetlny/wykończenie: Ciepły biały
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
• Czas rozświetlania: < 0,5 s
• Znamionowa intensywność pośrodku wiązki 

światła: 700 cd

Trwałość
• Trwałość: 15 000 godzin
• Liczba cykli pracy: 50000
• Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 

0,7
• Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 

2,7 godz. dziennie): 15 lata

Wymiary źródła światła
• Wysokość: 53 mm
• Szerokość: 50 mm

Inne właściwości
• Grupa ryzyka lampy: RG0
• Zawartość rtęci: 0,5 mg
• Prąd pobierany przez źródło światła: 39 mA
• Seria: LED Classic
•

Dane techniczne
Reflektor
4,6 W (50 W) GU10, Ciepłe, białe światło
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