Spot
LED
3W (35W)
GU5.3 kap
Cahaya Terang Sejuk
Tidak dapat diredupkan
8718696579534

Penerangan aksen LED
tahan lama dengan
cahaya terfokus
Lampu sorot LED Philips memberikan berkas cahaya terang dan
terfokus, tahan lama, dan sangat hemat energi.
Cahaya tepercaya
• Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
Penggantian mudah
• Dapatkan output cahaya maksimal begitu Anda menekan tombol.
Ciptakan suasana aktif
• Cahaya berkilau lembut untuk interior modern
Pilih solusi berkelanjutan
• Aman untuk ruangan mana pun dan mudah didaur ulang

8718696579534

Kelebihan Utama
Tanpa UV atau IR
Berkas cahaya bebas dari infra merah
sehingga tidak ada panas yang
dipancarkan, dan tanpa ultra violet
sehingga kain dan barang-barang di
bawah lampu tidak akan menjadi
kusam.
Menyala seketika
Cahaya langsung bersinar saat lampu
dinyalakan, itu janji lampu Philips LED
yang hemat energi dan menyala
seketika.

Cahaya putih terang 4000K
Cahaya bisa memiliki beragam suhu
warna, yang dinyatakan dalam satuan
Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah
menghasilkan cahaya yang lebih
kuning, nyaman dan hangat,
sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi
menciptakan cahaya yang putih dan
lebih berenergi.

Tidak mengandung zat berbahaya
Lampu Philips LED tidak mengandung
bahan berbahaya, sehingga aman
untuk ruangan mana pun dan mudah
didaur ulang.

8718696579534

Spesifikasi
Karakteristik
• Bentuk: Spot
• Dapat diredupkan: Tidak
• Bentuk lampu: Spot directional
• Soket: GU5.3
Dimensi lampu
• Tinggi: 46 mm
• Lebar: 50 mm

Konsumsi daya
• Faktor daya: >0.5
• Voltase: 12 V
• Watt: 3 W
• Watt yang setara: 35 W
• Label Efisiensi Energi (EEL): A++
Dimensi & berat produk
• Panjang: 4,7 cm

Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 15 tahun
• Faktor perawatan lumen: 0.7
• Nominal masa pakai: 15.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
50.000
Karakteristik cahaya
• Penggunaan: Lampu aksen
• Sudut berkas cahaya: 24 °
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Suhu warna: 6500 K
• Kategori Warna Cahaya: Cool
Daylight
• Flux cahaya nominal: 290 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika

Nilai terukur
• Sudut berkas cahaya terukur: 24 °
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 290 lm
• Tingkat intensitas puncak: 1000 cd
• Daya listrik terukur: 3 W
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696579534
• Berat bersih: 0,045 kg
• Berat kotor: 0,052 kg
• Tinggi: 5,500 cm
• Panjang: 4,500 cm
• Lebar: 4,500 cm
• Nomor bahan (12NC): 929001239808

Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 350 mA
• Efikasi: 97 lm/W
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