Capsule
Halogeen
7 W (10 W)
G4
Warmwit

8718696828090

Prachtig sprankelend
licht
De Philips halogeencapsulelamp biedt helder, sprankelend
halogeenlicht en haalt het meeste uit uw verlichting. Alle Philipshalogeenproducten zijn volledig dimbaar.
Dimbaar
• Dimmen zorgt voor een gezellige sfeer
Creëer een gezellige sfeer
• Heldere, sprankelende verlichting om thuis uw eigen lichtscène te
creëren
Direct licht
• Direct licht bij inschakelen

8718696828090

Kenmerken
Dimmen zorgt voor meer sfeer
Meerdere lampen in een ruimte
belichten verschillende hoeken en
zijden, waardoor de ruimte levendiger
lijkt. Door deze lampen te dimmen kunt
u allerlei sferen creëren, van gezellig
tot levendig.

Helder, sprankelend licht
Helder halogeenlicht is een
sprankelend licht. Waar het schijnt,
geeft het mooie reflecties; waar het
niet schijnt, vallen scherpe schaduwen.
Halogeenlampen van Philips zorgen
voor decoratieve lichteffecten in uw
kamer en brengen uw kamer tot leven.

Direct licht bij inschakelen
Zet de schakelaar om en uw kamer is
meteen volledig verlicht. Geen lange
opstarttijd, geen wachttijd, maar direct
licht.

Specificaties
Kenmerken
• Dimbaar: Ja
• Fittinghouder: G4

Technische specificaties
• Levensduur van lampen: 2.000 hr
• Vorm: Capsule

Lampafmeting
• Hoogte: 33 mm

Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718696828090
• Nettogewicht: 0,002 kg
• Brutogewicht: 0,012 kg
• Hoogte: 12,000 cm
• Lengte: 0,800 cm
• Breedte: 14,000 cm
• Materiaalnummer (12NC):
925723117101

Duurzaamheid
• Lumenbehoudfactor: 0.85
• Nominale levensduur: 2.000 hr
• Aantal schakelcycli: 8.000
Lichtkenmerken
• Toepassing: Sprankelend licht
• Kleurweergave-index (CRI): 100
• Kleurtemperatuur: 2750 K
• Nominale lichtstroom: 86 lm
• Opstarttijd: 0 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: 0
Opgenomen vermogen
• Arbeidsfactor: 1
• Spanning: 12 V
• Vermogen: 7 W
• Vermogensequivalent: 10 W
• Energie-efficiëntielabel: B
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