Lâmpada halógena
Twistline
50 W
Base GU10
Dimerizável
8711500887924

Incrível iluminação de
destaque
Os spots halógenos da Philips oferecem luz direcional em tons
naturais e brilhantes. Essas lâmpadas halógenas dimerizáveis são
projetadas para fornecer facho direcional, criando destaques
brilhantes em sua casa.
Qualidade superior de luz
• Iluminação decorativa de destaque
Luz brilhante natural
• Dimerizável
• A luz halógena brilhante fornece contraste para melhor foco

8711500887924

Destaques
Iluminação decorativa de destaque

Esta lâmpada spot Philips foi projetada
para fornecer um facho de luz
brilhante e direcionado. Use-a para
destacar seus objetos especiais ou
combine vários spots para iluminação
geral de residências.
Dimerizável
Você controla o nível de luz necessário.
Dimerização compatível com a maioria
dos dimmers, esta lâmpada halógena
Philips pode ser ajustada desde uma
luz brilhante até um brilho quente
aconchegante.

Especificações
Características da lâmpada
• Formato: Spot
• Dimerizável: Sim
• Soquete: GU10
• Código da forma da lâmpada: MR16
Dimensões da lâmpada
• Altura: 51 mm
• Largura: 51 mm
Durabilidade
• Vida média (a 2,7 h/dia): 2 anos
• Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
Características da luz
• Aplicação: Luz de realce
• Ângulo de foco: 40 °
• Índice de reprodução de cor (IRC):
100
• Temperatura de cor: 2900 K
• Categoria de cor da luz: Branca
quente
• Hora inicial: 0 s
• Tempo de aquecimento para 60% de
luz: Luz total instantânea
Outras características
• Corrente da lâmpada: 455 mA
• Conteúdo com mercúrio: 0 mg

Consumo de energia
• Fator de potência: 1
• Voltagem: 110 - 130 V
• Potência: 50 W
Valores nominais
• Ângulo de facho nominal: 40 °
• Tempo de vida nominal: 2.000
hora(s)
• Intensidade nominal máxima: 400 cd
• Potência nominal: 50 W
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC – produto: 8711500887924
• Peso líquido: 0,046 kg
• Peso bruto: 0,054 kg
• Altura: 6,000 cm
• Comprimento: 5,100 cm
• Largura: 5,100 cm
• Número do material (12NC):
924712536183
• Peso líquido: 0,046 kg

Luz halógena brilhante [Halo]
A luz brilhante transmite energia e
aprimora seu trabalho e lazer. Esta luz
pode ajudá-lo a manter-se
concentrado, facilitando as tarefas
mais complicadas.
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