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Helder natuurlijk licht
Lineaire Philips Halogen-lampen bieden helder halogeenlicht. Deze

halogeenlampen zijn bedoeld voor een speels effect tussen licht en

schaduw in huis. Alle Philips Halogen-producten zijn volledig dimbaar.

Superieure lichtkwaliteit

• Dimbaar

• Helder halogeenlicht geeft contrast zodat u zich beter kan concentreren



Kenmerken
Dimbaar
Bepaal zelf hoeveel licht nodig is. Deze
Philips halogeenlamp is dimbaar met
alle dimmers en kan worden aangepast
van helder, sprankelend licht tot een
warme, gezellige gloed.

Helder licht, rijk contrast
Met het heldere licht van deze Philips
halogeenlampen worden contrasten
duidelijker, letters worden scherper en
het zicht wordt beter. Uw ogen hoeven
zich minder in te spannen en u kunt
zich beter concentreren.

Specificaties
Lampkenmerken

• Dimbaar: Ja

• Lampvorm: Niet-richtbare buislamp

• Fittinghouder: R7s

• Technologie: Halogeen

Lampafmeting

• Diameter: 11 mm

• Hoogte: 118 mm

• Breedte: 11 mm

Duurzaamheid

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

• Lumenbehoudfactor: 0.8

• Nominale levensduur: 2.000 hr

• Aantal schakelcycli: 8.000

Lichtkenmerken

• Toepassing: Extra helderheid,
Speciale toepassing

• Bundelhoek: not applicable graden

• Kleurweergave-index (CRI): 100

• Kleurtemperatuur: 2900 K

• Lichtkleurcategorie: Warm wit

• Nominale lichtstroom: 2220 lm

• Opstarttijd: 0 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

• Lampstroom: not applicable mA

• Kwikinhoud: 0 mg

Opgenomen vermogen

• Energieverbruik per 1000 uur: 120 kW

• Arbeidsfactor: 1

• Spanning: 230 V

• Vermogen: 120 W

• Vermogensequivalent: 150 W

• Energie-efficiëntielabel: D

Nominale waarden

• Gemeten bundelhoek: not applicable
graden

• Nominale levensduur: 2.000 hr

• Nominale lichtstroom: 2110 lm

• Geschatte piekintensiteit: not
applicable cd

• Nominaal vermogen: 120 W

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8727900920901

• Nettogewicht: 9,000 g

• Brutogewicht: 21,000 g

• Hoogte: 12,000 cm

• Lengte: 1,800 cm

• Breedte: 14,000 cm

• SAP EAN/UPC - Stuk:
8727900920901

• Materiaalnummer (12NC):
924587444220

• EAN/UPC - Case: 8727900920918

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
21,000 g

• Nettogewicht: 9,000 g

• SAP hoogte (per stuk): 12,000 cm

• SAP lengte (per stuk): 1,800 cm

• SAP breedte (per stuk): 14,000 cm
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