PHILIPS
LED
Spot
5W (50W)
GU10
Branco quente
Não dimerizável

8718696726266

Iluminação de destaque
durável com facho
brilhante
Philips LED spots oferecem um facho luminoso fechado, uma vida
excepcionalmente longa e significativa economia de energia. Esta
lâmpada é a substituição perfeita de longa duração para lâmpadas de
50W com base de GU10.
Opção para ter luz de alta qualidade
• Luz branca quente tipo incandescente
Opção para ter uma solução sustentável
• Lâmpadas de vida longa - duram até 25 anos

8718696726266
Crie a luz certa para sua casa
• Perfeito para a iluminação de destaque

8718696726266

Destaques
Branco quente tipo incandescente

Vida média de 25.000 horas

Esta lâmpada tem uma temperatura de
cor de 2700K, proporcionando-lhe um
ambiente acolhedor, tranquilo e
perfeito para relaxar. Esta luz de
2700K é ideal para projetos de
iluminação residencial

Com uma vida útil de até 25.000 horas,
você pode reduzir o incômodo de ter
que substituir frequentemente suas
lâmpadas, desfrutando de uma
solução de iluminação perfeita por
mais de 25 anos.

Especificações
Características da lâmpada
• Formato: AR70
• Dimerizável: Não
• Soquete: GU10

Outras características
• Corrente da lâmpada: 127V-49,
220V-35 mA
• Conteúdo com mercúrio: 0 mg

Dimensões da lâmpada
• Altura: 61 mm
• Largura: 70 mm

Consumo de energia
• Fator de potência: >0.7
• Voltagem: 100 - 240 V
• Potência: 5 W
• Potência equivalente: 50 W

Durabilidade
• Fator de manutenção de lúmen: 0.7
• Vida útil nominal: 25.000 hora(s)
• Número de ciclos de alternância:
15.000
Características da luz
• Ângulo de foco: 36 °
• Índice de reprodução de cor (IRC): 80
• Temperatura de cor: 2700 K
• Categoria de cor da luz: Fosco,
Branca quente
• Fluxo luminoso nominal: 525 lm
• Hora inicial: <0.5 s
• Tempo de aquecimento para 60% de
luz: Luz total instantânea

Valores nominais
• Intensidade nominal máxima: 1700 cd
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – peça:
8718696726266
• EAN/UPC – caixa: 8718696726273
• Peso bruto SAP EAN (peça): 0,065 kg
• Peso líquido (peça): 0,050 kg
• Altura SAP (peça): 16,600 cm
• Comprimento SAP (peça): 7,300 cm
• Largura SAP (peça): 10,000 cm

Perfeito para a iluminação de
destaque

Iluminação moderna com um facho de
luz aberto (36 graus), este spot de LED
é apropriado para iluminação de
destaque e iluminação para fins gerais.
Ela pode ser usada em luminárias
embutidas e spots de trilho, e é ideal
para uso em cozinhas, iluminação da
ilha de cozinha, salas de estar e salas
de jantar.
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