Philips LED
Prožektors (aptumšojams)

5,5 W (50 W)
GU10
Silti balta

Šo spuldžu konstrukcija padara tās atšķirīgas
Perfekts aizstājējs halogēnspuldzēm
Philips LED stikla prožektori ir lieliski piemēroti jūsu halogēna prožektoru aizstāšanai. Tie
izskatās tāpat un spīd ar to pašu krāsu un intensitāti.
Piemērots vietas apgaismošanai un vispārējam apgaismojumam
• 36º halogēna gaismas stars
• Homogēns kūlis
Dekoratīvs klasisks dizains
• Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma (2700 K)
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Prožektors (aptumšojams)
5,5 W (50 W) GU10, Silti balta

Specifikācijas
Spuldzes raksturlielumi
•
•
•
•
•

Forma: Prožektors
Patrona/stiprinājums: GU10
Spriegums: 220–240 V
Darbojas ar reostatu
Spriegums: 220 - 240 V

Enerģijas patēriņš

•
•
•
•

Jauda vatos: 5,5 W
Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
Energoefektivitātes marķējums: A+
Enerģijas patēriņš uz 1000 h: 5,5 kW·h

Apgaismojuma raksturlielumi

•
•
•
•
•

Gaismas krišanas leņķis: 36 grādi
Krāsa: Silti balta
Krāsu temperatūra: 2700 K
Gaismas efekts/apdare: Silti balta
Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Izceltie produkti
• Ieslēgšanās laiks: <0,5 s
• Aprēķinātā intensitāte staru kūļa centrā: 650 cd

36º halogēna gaismas stars

Izturība
•
•
•
•

Spuldzes kalpošanas laiks: 15 000 stundas
Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 0,7
Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā):
15 gads(-i)

Spuldzes izmēri
• Augstums: 53 mm
• Platums: 50 mm

Citi raksturlielumi
•
•
•
•

Spuldzes klasifikācijas riska grupa: RG0
Jaudas koeficients: .7
Spuldzes strāvas stiprums: 30 mA
Darb. rād.: LED Classic

•

Šis LED prožektors, kura fokusētais gaismas kūlis,
izskats un radītais apgaismojums atgādina halogēna
prožektorus, ir piemērots gan virzītam
apgaismojumam, gan vispārējam apgaismojumam.

2700 k

Radiet izcilu dekoratīvo apgaismojumu ar klasisku
dizainu, perfekti piemērotu caurspīdīgiem vai
klasiskiem gaismekļiem.

Homogēns kūlis

Single Optic lēca nodrošina izcilu gaismas kūli bez
ēnām salīdzinājumā ar tradicionālajiem halogēna
prožektoriem.
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