
Robust LED
effektbelysning med en
fokuseret stråle
LED spots fra Philips udsender en fokuseret klar stråle, har en lang

levetid og giver store energibesparelser

Lys af høj kvalitet

• Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

• Perfekt form og finish i høj kvalitetß

Skab det rette lys til hjemmet

• Perfekt til effektbelysning

Spot

LED

2,3 W - 20 W

GU4

Varm hvid

8718699659462



Vigtigste nyheder
Glødepærelignende varm hvid

Denne pære har en farvetemperatur på
2.700 K og giver en varm, rolig
stemning og er perfekt til afslapning.
Dette lys med en farvetemperatur på

2.700 K er ideelt til belysningsdesign i
hjemmet.

Den perfekte løsning
Disse pærer har en velkendt form, som
passer perfekt til dine eksisterende
armaturer. De ligner den klassiske
lyspære på en prik.

Perfekt til effektbelysning

Dette LED spot er moderne med et
velkendt, bredt lysvinkelsudbytte (36
grader), som er velegnet både til
effektbelysning og almen belysning.
Den kan bruges i indbyggede
beholdere og lysskinnearmaturer og er
ideel til brug i køkkener, køkken-ø-
belysning samt daglig- og spisestuer.

Specifikationer
Egenskaber

• Dæmpbar: Nej

• Tiltænkt anvendelse: Indendørs

• Lyskildens form: Retningsbestemt
spot

• Fatning: GU4

• Teknologi: LED

Mål for pære

• Højde: 3,95 cm

• Vægt: 0,02 kg

• Bredde: 3,55 cm

Holdbarhed

• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år

• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%

• Normeret levetid: 25.000 t

• Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

• Spredningsvinkel: 36 °

• Farvekonsistens: 6SDCM

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

• Farvetemperatur: 2700 K

• Lysfarvekategori: Varm hvid

• Nominel lysstrøm: 184 lm

• Starttid: <0.5 s

• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys

Diverse

• EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

• Lyskildes spænding: 340 mA

• Effektivitet: 80 lm/W

Emballageoplysninger

• EAN: 8718699659462

• EOC: 871869965946201

• Produktets titel: LEDClassic 20W
MR11 GU4 WW ND 1SRT4

Strømforbrug

• Strømfaktor: 0.6

• Wattforbrug: 2,3 W

• Svarende til wattforbrug: 20 W

8718699659462



Produktmål og -vægt

• Længde: 3,95 cm

Nominelle værdier

• Nominel spredningsvinkel: 36 °

• Normeret levetid: 25.000 t

• Nominel lysstrøm: 184 lm

• Nominel højeste intensitet: 400 cd

• Nominel effekt: 2.3 W

Tekniske specifikationer

• Frekvens: 50 Hz

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8718699659462

• Nettovægt: 0,025 kg

• Bruttovægt: 0,039 kg

• Højde: 14,600 cm

• Længde: 3,500 cm

• Bredde: 9,000 cm

• Materiale nummer (12NC):
929002066458
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