
 

 

Philips LED
Spot

5 W (50 W)
GU10
Varmvit
Ej dimbar

8718696599785
Hållbar LED-punktbelysning med riktad ljusstråle
Skapa en varm, välkomnande stämning
Philips LED-spotar ger en riktad, klar ljusstråle, har mycket lång livslängd och är mycket 
energibesparande.

Passar för spottar och allmänbelysning
• Halogenljus med 36º spridning

LED för vardagsbruk
• En enkel LED för daglig användning

Skapa en varm och mysig atmosfär
• Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa (2 700 K)



 Halogenljus med 36º spridning

Den här LED-spotten, som påminner om en 
halogenspot i både känsla och utseende, ger ifrån sig 
ett välbekant fokuserat ljus och kan användas som 
både punktbelysning och allmänljus.

En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta 
lampan för grundläggande belysningsbehov. Den ger 
vackert ljus och tillförlitliga prestanda till ett 
överkomligt pris som du förväntar dig från LED.

Varmvitt ljus (2 700 K)
Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en 
enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt 
kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de 
med ett högre kelvintal har ett svalt, mer uppiggande 
ljus.
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Lampans egenskaper
• Form: Spot
• Sockel/fäste: GU10
• Dimbar: Nej
• Wattal: 5 W
• Wattmotsvarighet: 50 W
• Kod för lampans form: GU10
• Spänning: 220–240 V

Strömförbrukning
• Strömförbrukning per 1 000 timmar: 5 kWh
• Energieffektivitetsklass: A+

Ljusegenskaper
• Spridningsvinkel: 36 grader
• Behagligt för ögonen: Behagligt för ögonen

• Färg: Varmvit
• Färgtemperatur: 2700 K
• Färgåtergivningsindex: 80
• Tändtid: < 0,5 s
• Ljuseffekt/finish: Varmvit
• Mittstrålens beräknade intensitet: 900 cd

Hållbarhet
• Livslängd: 15000 timmar
• Antal tändcykler: 50000
• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år

Storlek
• Höjd: 50 mm
• Bredd: 54 mm
•

Specifikationer
Spot
5 W (50 W) GU10, Varmvit, Ej dimbar
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