Lampu spot
Halogen
20 W
GU5.3 kap
Kuning
8711500885920

Pencahayaan halogen
yang unggul
Menghadirkan cahaya cerah berkilau dengan fungsi redup
superior. Aksen ideal untuk rumah bergaya.
Setelan tampilan pribadi
• Fungsi keredupan terbaik untuk meredupkan dan menciptakan
suasana nyaman
Ciptakan suasana nyaman
• Lampu halogen terang menghadirkan kontras yang lebih baik agar
lebih fokus
• Cahaya cerah berkilau untuk menciptakan nuansa pencahayaan
yang diinginkan di rumah
Menghadirkan efek dekoratif
• Cahaya aksen dapat membantu memberikan fokus sempurna pada
objek

8711500885920

Kelebihan Utama
Fungsi redup terbaik
Lampu ini dapat digunakan dengan
semua alat peredup dan tidak hanya
akan menurunkan cahaya hingga 0%
tetapi juga menciptakan suasana
nyaman yang biasa Anda dapatkan
dengan lampu pijar.
Kontras halogen untuk fokus yang
lebih baik
Dengan lampu halogen terang, kontras
akan lebih kaya, huruf terlihat lebih
tajam, dan visibilitas menjadi lebih
baik. Cahaya terang lebih nyaman di
mata agar bisa lebih fokus.

Cahaya cerah berkilau
Halogen bening adalah lampu berkilau
dengan refleksi indah di tempat yang
terkena sinar dan bayangan tajam di
tempat yang tidak terkena sinar.
Lampu halogen Philips memberikan
efek dekoratif pada ruangan dan
menjadikannya terlihat hidup.
Cahaya aksen yang dekoratif
Lampu Philips ini sangat cocok
digunakan di rumah dalam ruangan
penuh gaya yang memerlukan
pencahayaan aksen untuk fokus lebih
baik.

Spesifikasi
Karakteristik
• Bentuk: Spot
• Dapat diredupkan: Y
• Soket: GU5.3

Konsumsi daya
• Voltase: 12 V
• Watt: 20 W

Dimensi lampu
• Tinggi: 51 mm
• Lebar: 46 mm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 2 tahun
• Nominal masa pakai: 2.000 jam

Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8711500885920
• Berat bersih: 0,032 kg
• Berat kotor: 0,038 kg
• Tinggi: 5,500 cm
• Panjang: 4,500 cm
• Lebar: 4,500 cm
• Nomor bahan (12NC): 924049517186

Karakteristik cahaya
• Penggunaan: Lampu aksen
• Sudut berkas cahaya: 36 °
• Indeks sesuaian warna (CRI): 100
• Suhu warna: 2800 K
• Kategori Warna Cahaya: Kuning
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