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1 fényforrás, 3 fénybeállítás

A meglévő kapcsolóval működik
Válassza ki a tevékenységéhez illő hangulatot! A Philips SceneSwitch LED fényforrásnál a 
beállítást könnyedén módosíthatja a meglévő kapcsolóval. Nincs szükség szabályzóra vagy 
egyéb további eszközre.

Válasszon kiváló minőségű fényt
• Információk a fényről

Több, mint egyszerű világítás
• Három fénybeállítás: 2700 K – 2500 K – 2200 K
• Nincs szükség szabályozóra vagy további eszközre
• A lámpa el tudja tárolni az utolsó beállítást a memóriájában
• Állítsa vissza a lámpáját az alapértelmezett gyári beállításokra

Válasszon egyszerű alternatívát a régi izzói helyébe
• Nincs ultraviola vagy infravörös sugárzás

Válasszon fenntartható megoldást
• Hosszú élettartamú izzók – Akár 15 évig kitartanak
• Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is



 Információk a fényről

Színhőmérséklet: a fény különböző 
színhőmérsékletekkel rendelkezhet, melynek a 
Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin 
értékkel rendelkező lámpák meleg, nyugtatóbb 
fényt bocsátanak ki, míg a magasabb Kelvin 
értékű fényforrások hűvösebb, stimulálóbb 
hatású fényről gondoskodnak. CRI: a 
színvisszaadási index (CRI) egy fényforrás azon 
képességét méri, hogy különféle tárgyakat 
megvilágítva vele, mennyire képes azok színét 
visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke 
100. A Philips LED lámpák CRI-értéke minden 
esetben magasabb mint 80, így valósághű és 
természetes színvisszaadást biztosítanak.

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.

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.

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.

15 000 óra névleges átlagos élettartam

Az akár 15 000 óra élettartam révén 
csökkentheti a villanykörték gyakori cseréjével 
járó gondot, és tökéletes világítási megoldást 
élvezhet több mint 15 éven át.
8718696706794

Fénypontok
Izzó
14 - 7 - 3,5 W (100 W) E27, Meleg/nagyon meleg/extra meleg, Nem szabályozható



Kiadás dátuma  
2017-08-08

Verzió: 3.0.2

12 NC: 9290 013 36658
EAN: 87 18696 70679 4

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Philips Lighting Holding 
B.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
A fényforrás jellemzői
• Forma: Izzó
• Fejelés: E27
• Szabályozható: Nem
• Feszültség: 220–240 V
• Teljesítmény: 14 - 7 - 3,5 W
• Teljesítmény: 100 W

Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A+
• Energiafogyasztás 1000 óránként: 14 kWh

A fény jellemzői
• Fénykibocsátás: 1521-600-150 lumen
• A fénysugár szöge: 150 fok
• Szín: Meleg/nagyon meleg/extra meleg
• Színhőmérséklet: 2700-2500-2200 K
• Színvisszaadási index (CRI): 80
• Bekapcsolási idő: <0,5 mp
• Felmelegedési idő 60%-os fénykibocsátásig: 

Azonnali teljes fényerő

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)

A fényforrás méretei
• Magasság: 139,1 mm
• Szélesség: 71,1 mm

Egyéb jellemzők
• Hatótávolság: SceneSwitch
• Higanytartalom: 0 mg
• Teljesítménytényező: 0,5
• Lámpa áramerőssége: 135 mA

Névleges teljesítményadatok
• Névleges teljesítmény: 14-7-3,5 W
• Névleges fényteljesítmény: 1521-600-150 lm
• Névleges élettartam: 15 000 óra
• A fénysugár névleges szöge: 150 fok
•
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