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Tartós LED világítás ragyogó, irányított fénysugárral
Szabályozható, meleg színhőmérsékletű LED szpotlámpa
Ez a beltéri/kültéri LED PAR30s reflektorvilágítás széles sugárzási szögű ragyogást biztosít 
a kiemelő világításhoz is és az általános beltéri világításhoz is.

Dekoratív, hagyományos formavilág
• A hagyományos izzók igazi meleg fehér fényével (2700 K)

Spot- és általános világításra is alkalmas
• 25º-os halogén fénysugár
• Homogén fénysugár



 2700 K
Hagyományos formavilág mellett gyönyörű, 
dekoratív fényhatást kínál, tökéletesen illik átlátszó 
vagy klasszikus csillárokhoz, falikarokhoz.

25º-os halogén fénysugár
Ismerős kialakítású, irányított fénykibocsátással 
rendelkező lámpa, amely külsőre és érzetre is a 
halogén reflektorokhoz hasonló élményt nyújt. Ez a 
LED-es reflektor nem csupán kiemelő világításként, 
de általános világítási célokra is kiválóan megfelel.

Homogén fénysugár
A Single Optic lencsék jobb fénysugarat biztosítanak, 
mint a hagyományos halogén spotlámpák.
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A fényforrás jellemzői
• Forma: Reflektorlámpa
• Fejelés: E27
• Feszültség: 230 V
• Szabályozható

Energiafogyasztás
• Teljesítmény: 9,5 W
• Teljesítmény: 90 W
• Energiahatékonysági címke: A+

A fény jellemzői
• A fénysugár szöge: 25 fok
• Szín: Meleg fehér
• Színhőmérséklet: 2700 K
• Fényhatás/kivitel: Meleg fehér
• Színvisszaadási index (CRI): 80

• Bekapcsolási idő: <0,5 mp
• Névleges középső fénysugárerősség: 3 500 cd

Tartósság
• Lámpa élettartama: 40000 óra
• Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,7
• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel 

számolva): 40 év(ek)

A fényforrás méretei
• Magasság: 93 mm
• Szélesség: 92 mm

Egyéb jellemzők
• Teljesítménytényező: 0,85
• Lámpa áramerőssége: 44 mA
•

Műszaki adatok
Reflektorlámpa (tompítható)
9,5 W-os (90 W) E27, Meleg fehér
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