
En lampa. Din
strömbrytare. Tre
ljusinställningar.
Anpassa rummets stämning efter dina aktiviteter. Med Philips

SceneSwitch LED kan du enkelt ändra inställningarna från klart ljus

till naturligt ljus och till ett mysigt varmt sken. Allt du behöver är din

befintliga strömbrytare.

Ljus är mer än belysning

• Tre ljusinställningar

• Ingen dimmer eller ytterligare installation krävs

Spot

LED

5-3,5-1,5 W-50-20-5 W

GU10

2200-2500-2700
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Funktioner
Tre ljusinställningar (SSCC)
Allt-i-ett-ersättningslampa som växlar
från mjukt vitt ljus till dagsljus och till
ett mysigt varmt sken – med din
vanliga strömbrytare.

Plug-and-play Kräver inte ytterligare installation eller
en dimmerströmbrytare. Glödlampan
är inte lämpad för användning med
dimmer. Om den används med en
dimmer, ställ dimmern på 100 %
ljusstyrka.

Specifikationer
Lampans egenskaper

• Dimbar: Nej

• Avsedd användning: Inomhus

• Lampans form: Riktad reflektor

• Sockel: GU10

• Teknologi: LED

Storlek

• Höjd: 5,4 cm

• Vikt: 0,054 kg

• Bredd: 5 cm

Hållbarhet

• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15
en

• Bibehållet ljusflöde: 70%

• Nominell livslängd: 15 000 h

• Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

• Spridningsvinkel: 36 °

• Färgkonsekvens: 6SDCM

• Färgåtergivningsindex: 80

• Färgtemperatur: 2200-2500-2700 K

• Ljusfärgskategori: Varm/extra varm/
Mycket varm

• Nominellt ljusflöde: 345 lm

• Tändtid: <0.5 s

• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds
direkt

• Färgkod: 827-825-822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

Övrigt

• EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

• Ström: 43 mA

• Effektivitet: 69 lm/W

Förpackningsinformation

• EAN: 8718699773632

• EOC: 871869977363200

• Produkttitel: LED SSW 50W GU10 WW
36D RF ND SRT4

Strömförbrukning

• Effektfaktor: 0.5

• Spänning: 220-240 V

• Wattal: 5, 3,5, 1,5 W

• Wattmotsvarighet: 50-20-5 W

• Energieffektivitetsklass: A+

Produktens mått och vikt

• Längd: 5,4 cm

Märkvärden

• Beräknad spridningsvinkel: 36 °

• Specificerad livslängd: 15 000 h

• Specificerat ljusflöde: 345 lm

• Nominell toppintensitet: 600 cd

• Specificerad effekt: 5-3.5-1.5 W

Tekniska specifikationer

• Frekvens: 50 to 60
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