
 

 

Philips LED
Szpot

4,5 W-2,8 W-1,3 W (50 W)
GU10
Meleg fehér
Egy szpotlámpa, három fénybeállítás

A meglévő kapcsolóval működik
Ha változtatni szeretni a szoba légkörén, kiválaszthatja a tevékenységhez illő hangulatot. 
Egyszerűen válassza ki a kívánt beállítást. A meglévő kapcsolóval működik. Nincs szükség 
szabályozóra vagy további eszközre.

Spot- és általános világításra is alkalmas
• 36º-os halogén fénysugár

Automatikus memória
• A lámpa el tudja tárolni az utolsó beállítást a memóriájában
• Állítsa vissza a lámpáját az alapértelmezett gyári beállításokra

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa
• Nincs szükség szabályozóra vagy további eszközre
• Három fénybeállítás: 2700 K – 2500 K – 2200 K



 36º-os halogén fénysugár

Ismerős kialakítású irányított fénykibocsátás, amely 
külsőre és érzetre is a spotlámpákhoz hasonló 
élményt nyújt. Ez a LED-es spotlámpa nem csupán 
kiemelő világításként, de általános világítási célokra is 
kiválóan megfelel.

Automatikus memória (SceneSwitch)
A Scene Switch lámpa beépített memóriachippel 
rendelkezik, amely eltárolja az utolsó fénybeállítást a 
memóriájában, ha a kapcsoló több mint 6 
másodpercig ki van kapcsolva. Ha nem váltogatja 
gyakran a tevékenységeket, az ismételt 
bekapcsoláskor a kedvenc üzemmódú fénye fog 
világítani.

Plug & Play
A dobozból kivéve azonnal sokféle nagyszerű 
fénybeállítást biztosít, amelyek megfelelnek az 
igényeinek és hangulatának. Az intelligencia magában 
az fényforrásban található, ezáltal nincs szükség 
szabályzóra vagy egyéb további eszközre. Csak 
cserélje le az fényforrását erre a Scene Switch 
fényforrásra, és a meglévő fali kapcsolójának 
megnyomásával válthat a különböző beállítások 
között. A lehető legkevesebb beruházás és 
erőfeszítés kell ahhoz, hogy a kényelem legmagasabb 
szintjét élvezze. Mostantól könnyedén módosíthatja 
a környezet fényét, hogy az megfeleljen az aktuális 
hangulatának és annak, amit éppen csinál.

Visszaállítás (SceneSwitch)
Ha több lámpát használ, és már nem szinkronizáltak, 
csak váltson a kapcsolóval (kapcsolja be, majd pedig 
1 másodpercen belül ismét ki) a lámpák 
alapértelmezett gyári beállításának visszaállításához.

Három fénybeállítás
A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, 
melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony 
Kelvin értékkel rendelkező fényforrások meleg, 
otthonos fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin 
értékkel rendelkezők stimulálóbb hatású fényről 
gondoskodnak. Az új Scene Switch fényforrások 
lehetővé teszik, hogy funkcionális megvilágításról 
természetes, vagy otthonos, szabályzott meleg 
fényre váltson. A fényerő 100%, 40% és 10% lehet. 
Így egyszerűen személyre szabhatja szobáját a 
különféle céloknak, illetve az aktuális hangulatának 
megfelelően.
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Az izzó jellemzői
• Forma: Szpot
• Fejelés: GU10
• Feszültség: 230 V
• Szabályozható: Nem

Energiafogyasztás
• Teljesítmény: 4,5 - 2,8 - 1,3 W W
• Teljesítmény: 50 W
• Energiahatékonysági címke: A+
• Energiafogyasztás 1000 óránként: 4,5 - 2,8 - 1,3 

W kWh

A fény jellemzői
• Fénykibocsátás: 350-140-40 lumen
• A fénysugár szöge: 36 fok
• Szín: Meleg fehér, hideg fehér

• Színhőmérséklet: 2700-4000 K
• Fényhatás/kivitel: Meleg fehér, Hideg fehér
• Bekapcsolási idő: <0,5 mp
• Névleges középső fénysugárerősség: 800/320/

90 cd

Tartósság
• Lámpa élettartama: 15 000 óra
• Kapcsolási ciklusok száma: 100000
• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,7
• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel 

számolva): 15 év(ek)

Egyéb jellemzők
• Teljesítménytényező: 0,45
• Hatótávolság: SceneSwitch
• Lámpa besorolása kockázati csoport szerint: RG0
•

Műszaki adatok
Szpot
4,5 W-2,8 W-1,3 W (50 W) GU10, Meleg fehér

http://www.philips.com

