
Ju mer du dimrar desto
varmare blir ljuset.
Med Philips WarmGlow LED-lampor kan du dimra

vardagsbelysningen till samma mysiga toner som traditionella

ljuskällor. Ju mer du dimrar, desto varmare blir din belysning. Detta

är skillnaden mot traditionella dimbara LED-lampor, som bara

sänker ljuset när de dimras. WarmGlow-lampor har nu förbättrats

med ett färgåtergivningsindex på 90, vilket är jämförbart med

naturligt ljus, så att du kan se de verkliga färgerna i ditt hem. Philips

WarmGlow LED-lampor har rätt belysning för dina behov, både

när du myser i soffan på kvällen och när du vill ha en ljus början på

dagen.

Ljus av hög kvalitet

• Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Välj en hållbar lösning

• Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Skapa rätt belysning för hemmet

• Perfekt för accentbelysning

Ljus är mer än belysning

• Kan dimras till ett varmt sken

Spot (dimbar)

LED

3,8–50 W

GU10

Warm Glow

Dimning
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Funktioner
Varmvitt, påminner om skenet från en
glödlampa
Ljuskälla med en färgtemperatur på
2 700 K som ger en varm och
rogivande atmosfär – perfekt för
avkoppling. Passar bra för all belysning
i hemmet.

Specificerad genomsnittlig livslängd
på 15 000 timmar

Med en livslängd på upp till
15 000 timmar slipper du krånglet med
att byta lampor ofta och får en perfekt
belysningslösning i mer än 15 år.

Perfekt för accentbelysning

Modern LED-spot med 36 graders
bredvinklat ljusflöde som passar som
både accent- och allmänbelysning.
Spotten kan användas i infällda
armaturer och justerbara takarmaturer
– perfekt i köket, ovanför köksön, i
vardagsrummet och över matbordet.

Kan dimras till ett varmt sken
Den här dimbara ljuskällan kan du
dimra från ett varmt ljus på 2 200 K till
2 700 K. Ju mer du dimrar desto
varmare blir ljuset.

Specifikationer
Egenskaper

• Dimbar: Endast med särskilda dimrar

• Avsedd användning: Inomhus

• Lampans form: Riktad reflektor

• Sockel: GU10

• Teknik: LED

Storlek

• Höjd: 5,4 cm

• Vikt: 0,05 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: 90

• Färgtemperatur: 2200-2700 K

• Ljusfärgskategori: Warm Glow

• Nominellt ljusflöde: 345 lm

• Tändtid: 0.5 s

• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds
direkt

• Färgkod: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Övrigt

• EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

• Ström: 22 mA

• Effektivitet: 90 lm/W
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Förpackningsinformation

• EAN: 8718699774233

• EOC: 871869977423300

• Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90
WW 36D RF WGD1PF12

Strömförbrukning

• Effektfaktor: 0.84

• Spänning: 220-240 V

• Wattstyrka: 3,8 W

• Wattmotsvarighet: 50 W

• Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

• Längd: 5,4 cm

Märkvärden

• Beräknad spridningsvinkel: 36 °

• Specificerad livslängd: 15 000 h

• Specificerat ljusflöde: 345 lm

• Nominell toppintensitet: 700 cd

• Specificerad effekt: 3.8 W

Tekniska specifikationer

• Frekvens: 50-60 Hz

Ljuskällan

• Färgkonsekvens: 6

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718699774233

• Nettovikt: 0,050 kg

• Bruttovikt: 0,067 kg

• Höjd: 12,700 cm

• Längd: 5,300 cm

• Bredd: 6,300 cm

• Materialnummer (12NC):
929002065703
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