
 

 

Philips Halogen Spot 12V
Halogenspot

20 W
GU4
Varmvit
Dimbar
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Vacker punktbelysning

För dekorativa ljuseffekter
Philips halogenspot ger ett riktat halogenljus med naturliga, gnistrande toner. Denna 
halogenlampa bidrar med ett fokuserat ljus för punktbelysning i hemmet, och är helt 
dimbar.

Överlägsen ljuskvalitet
• Dekorativ punktbelysning
• Sval ljusstråle för värmekänsliga objekt

Det ekonomiska och miljövänliga valet
• Dubbelt så lång livslängd som en standardlampa

Dimbar
• Bästa dimbarhet för att dimra och skapa en mysig stämning



 Bästa dimbarhet
Den här lampan kan användas i kombination med alla 
dimrar och du kan inte bara vrida ned ljuset till 0 % 
utan även skapa en mysig stämning, precis som med 
en vanlig glödlampa.

Sval ljusstråle
Philips-lampan ger lägre temperatur än en vanlig 
reflektorlampa, vilket minimerar inverkan på känsliga 
föremål.

Dekorativ punktbelysning

Den här spoten från Philips har en klar riktad 
ljusstråle som kan användas för att framhäva särskilda 
föremål eller kombineras med andra spots för 
allmänbelysning i hemmet.

Dubbelt så lång livslängd

Den här lampan håller dubbelt så länge som en 
standardlampa. Därmed ersätter den två lampor, 
vilket innebär lägre kostnader och mindre krångel. 
Livslängden baseras på en genomsnittlig användning 
på 2,7 timmar om dagen eller 1 000 timmar om året.
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Lampans egenskaper
• Form: Spot
• Sockel/fäste: GU4
• Spänning: 12-24 V
• Dimbar

Strömförbrukning
• Wattal: 20 W
• Energieffektivitetsklass: B
• Strömförbrukning per 1 000 timmar: 21 kWh

Ljusegenskaper
• Ljusflöde: 205 lumen
• Spridningsvinkel: 30 grader
• Mittstrålens beräknade intensitet: 500 cd
• Färg: Varmvit
• Färgtemperatur: 3 000 K
• Ljuseffekt/finish: Varmvit
• Färgåtergivningsindex: 100
• Tändtid: 0 s
• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Hållbarhet
• Livslängd: 4 000 timmar
• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 4 år
• Antal tändcykler: 16 000
• Bibehållet ljusflöde: 0,8

Storlek
• Höjd: 40 mm
• Bredd: 35 mm

Övriga egenskaper
• Kvicksilverhalt: 0 mg
• Effektfaktor: 1

Märkvärden
• Effekt: 20 W
• Specificerat ljusflöde: 205 lm
• Specificerad livslängd: 4 000 timmar
• Beräknad spridningsvinkel: 30 grader
•

Specifikationer
Halogenspot
20 W GU4, Varmvit, Dimbar
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