
PHILIPS
Halogeenspot 12 V
Halogeenspot

20 W
GU5.3-lampfitting
Warmwit
Dimbaar

8718696588703

Prachtige accentverlichting
De Philips halogeenspot biedt gericht halogeenlicht met natuurlijke,

sprankelende tinten. Deze halogeenlamp is ontwikkeld voor een gerichte

lichtbundel, zodat u thuis heldere accenten kunt aanbrengen. De spot is

volledig dimbaar.

Superieure lichtkwaliteit

• Koele bundel voor warmtegevoelige voorwerpen

• Decoratieve accentverlichting

Dimbaar

• Optimale dimbaarheid voor een gezellige sfeer

Economisch en ecologisch het beste

• Gaat twee keer zo lang mee als een standaardlamp



Kenmerken
Koelwitte lichtbundel
De lagere temperatuur van de Philips
lamp, in vergelijking met een normale
reflectorlamp, minimaliseert het effect
van warmte op voorwerpen die daar
gevoelig voor zijn.

Decoratieve accentverlichting

Deze Philips spot is speciaal
ontwikkeld voor het bieden van een
gerichte, heldere bundel. U kunt deze
spot gebruiken om waardevolle
objecten te benadrukken of u kunt er
een aantal combineren voor algemene
verlichting in huis.

Beste dimbaarheid
Deze lamp kan worden gebruikt in
combinatie met alle dimmers. Het licht
kan worden gedimd tot 0% en creëert
net zo'n gezellige sfeer als een
gloeilamp.

Tweemaal langere levensduur

Deze lamp gaat dubbel zo lang mee als
een standaardlamp. De lamp vervangt
dus twee lampen; dit kost minder én is
minder werk. De levensduur is
gebaseerd op een standaardgebruik
van 2,7 uur per dag of 1000 uur per
jaar.

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Ja

• Lampvorm: Gerichte spot

• Fittinghouder: GU5.3

• Technologie: Halogeen

• Code lampvorm: MR16

Lampafmeting

• Diameter: 51 mm

• Hoogte: 46 mm

• Breedte: 51 mm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 4 per

• Lumenbehoudfactor: 0.8

• Nominale levensduur: 4.000 hr

• Aantal schakelcycli: 16.000

Lichtkenmerken

• Toepassing: Accentverlichting

• Bundelhoek: 36 graden

• Kleurweergave-index (CRI): 100

• Kleurtemperatuur: 3000 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 205 lm

• Opstarttijd: 0 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

• Kwikinhoud: 0 mg

Opgenomen vermogen

• Energieverbruik per 1000 uur: 21 kW

• Arbeidsfactor: 1

• Spanning: 12 - 24 V

• Vermogen: 20 W

• Energie-efficiëntielabel: B

8718696588703



Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: 36 graden

• Nominale levensduur: 4.000 hr

• Nominale lichtstroom: 205 lm

• Nominaal vermogen: 20 W

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696588703

• Nettogewicht: 0,064 kg

• Brutogewicht: 0,073 kg

• Hoogte: 12,000 cm

• Lengte: 4,900 cm

• Breedte: 14,000 cm

• Materiaalnummer (12NC):
926000850064

• EAN/UPC - Case: 8718696588710

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,000 kg

• Nettogewicht: 0,032 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718696588703

8718696588703

Publicatiedatum:
2020-03-09
Versie: 0.572

© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen
uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of
volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze
informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet
bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of
overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en
het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van
Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


