
Robust LED
effektbelysning med en
fokuseret stråle
Denne retningsbestemte LED lyskilde udsender en fokuseret stråle

af varmt hvidt lys og er en fremragende erstatning for traditionelle

reflektorlamper.

Vælg en bæredygtig løsning

• Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

• Energibesparelse på op til 80 %

Belysning er mere end bare oplysning

• Tænder med det samme

Reflektor

LED

2,8 W - 40 W

E14

Varm hvid

8718696811474



Vigtigste nyheder
Klassificeret til en gennemsnitlig
levetid på 15.000 timer

Med en levetid på op til 15.000 timer
kan du reducere besværet ved ofte at

skulle skifte pærer og nyde en perfekt
belysningsløsning i mere end 15 år.

Energibesparelse på op til 80 %

Opnå energibesparelse med LED
pærer uden at gå på kompromis med
lyskvaliteten. Du kan hente en
energibesparelse på over 80 % med
det samme ved at udskifte dine
eksisterende glødepærer eller
halogenpærer.

Tænder med det samme

Specifikationer
Egenskaber

• Kan dæmpes: Nej

• Tiltænkt anvendelse: Indendørs

• Lyskildens form: Retningsbestemt
reflektor

• Fatning: E14

• Teknologi: LED

Mål for pære

• Diameter: 50 mm

• Højde: 8,4 cm

• Bredde: 5 cm

Holdbarhed

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

• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7

• Nominel levetid: 15.000 t

• Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

• Spredningsvinkel: 36 °

• Farvekonsistens: 6 SDCM

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

• Farvetemperatur: 2700 K

• Lysfarvekategori: Varm hvid

• Nominel lysstrøm: 210 lm

• Starttid: 0.1 s

• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys

Diverse

• EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

• Lyskilde spænding: 23 mA

• Effektivitet: 75 lm/W

Emballageoplysninger

• Serie: LED

• Produktserie: Mainstream
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Strømforbrug

• Strømfaktor: 0.5

• Spænding: 220-240 V

• Watt forbrug: 2,8 W

• Wattforbrugsækvivalent: 40 W

• Energimærke: A++

Produktmål og -vægt

• Længde: 8,4 cm

Nominelle værdier

• Nominel spredningsvinkel: 36 °

• Nominel levetid: 15.000 t

• Nominel lysstrøm: 255 lm

• Nominel spidsintensitet: 400 cd

• Nominel effekt: 2.8 W

Tekniske specifikationer

• Frekvens: 50 to 60

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8718696811474

• Nettovægt: 0,055 kg

• Bruttovægt: 0,069 kg

• Højde: 16,600 cm

• Længde: 5,100 cm

• Bredde: 10,000 cm

• Materiale nummer (12NC):
929001891158
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