
Imponerende,
funklende lys
Philips Halogen-kapselpærer udsender klart og strålende

halogenlys, som får det bedste frem i dit armatur. Alle Philips

Halogen-produkter kan dæmpes helt.

Kan dæmpes

• Lysdæmpning skaber en hyggelig stemning

Skab en hyggelig atmosfære

• Klar, funklende belysning til din belysningsscene i hjemmet

Lys øjeblikkeligt

• Øjeblikkeligt lys, når du tænder

Kapsel

Halogen

14 W (20 W)

G4

Varm hvid

8718696827918



Vigtigste nyheder
Lysdæmpning skaber stemning
Flere lyskilder i et lokale får lokalet til
at fremstå mere levende, eftersom
lyset fremhæver forskellige hjørner og
vægge. Ved at dæmpe lyskilderne kan
man skabe forskellige stemninger – fra
det hyggelige til det levende.

Klart, funklende lys
Klar halogen er funklende lys, der giver
smukke refleksioner på de oplyste
steder, og skarpe skygger på de steder,
hvor den ikke skinner. Philips
halogenlyskilder skaber en dekorativ
lyseffekt i rummet, så det kommer til at
virke levende.

Øjeblikkeligt lys, når du tænder
Så snart du drejer kontakten, er
rummet fuldt oplyst. Ingen langsom
start, ingen ventetid, men straks fuld
lysstyrke.

Specifikationer
Egenskaber

• Dæmpbar: Ja

• Fatning: G4

Mål for pære

• Højde: 33 mm

Holdbarhed

• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.85

• Nominel levetid: 2.000 t

• Antal tændingscyklusser: 8.000

Lysegenskaber

• Anvendelsesområde: Funklende lys

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 100

• Farvetemperatur: 2900 K

• Nominel lysstrøm: 232 lm

• Starttid: 0 s

• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0

Strømforbrug

• Strømfaktor: 1

• Spænding: 12 V

• Watt forbrug: 14 W

• Wattforbrugsækvivalent: 20 W

• Energimærke (EEL): B

Tekniske specifikationer

• Pærernes levetid: 2.000 t

• Form: Kapsel

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8718696827918

• Nettovægt: 0,004 kg

• Bruttovægt: 0,006 kg

• Højde: 0,900 cm

• Længde: 12,000 cm

• Bredde: 6,500 cm

• Materiale nummer (12NC):
925723317108

8718696827918
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