
Klart og naturligt lys
Philips Halogen lineære lyskilder udsender et klart og fint

halogenlys. Disse halogenlamper er designet til at skabe lys og

skygge i dit hjem med interessant og fængslende effekt. Alle

Philips Halogen-produkter kan dæmpes helt.

Uovertruffen lyskvalitet

• Kan dæmpes

• Klart halogenlys giver bedre kontrast, hvilket sikrer øget fokus

Lineær
halogenlampe

Halogen

240 W (300 W)

R7s

Varm hvid

Dæmpbar

8727900922233



Vigtigste nyheder
Kan dæmpes
Du styrer lysniveauet. Denne Philips-
halogenlyskilde kan dæmpes med alle
lysdæmpere, og den kan justeres fra
klart, strålende lys til et varmt og
hyggeligt skær.

Klart lys, rig kontrast
Med det klare lys fra disse
halogenlamper fra Philips får du
dybere kontraster, bogstaver står
skarpere, og belysningen gør det
nemmere at se. Stærkt lys er mere

afslappende for øjnene og gør det
nemmere at fokusere.

Specifikationer
Egenskaber

• Dæmpbar: Ja

• Lyskildens form: Ikke-
retningsbestemt lineær

• Fatning: R7s

• Teknologi: Halogen

Mål for pære

• Diameter: 11 mm

• Højde: 118 mm

• Bredde: 11 mm

Holdbarhed

• Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
2 år

• Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.8

• Nominel levetid: 2.000 t

• Antal tændingscyklusser: 8.000

Lysegenskaber

• Anvendelsesområde: Ekstra lysstyrke,
Særlig anvendelse

• Spredningsvinkel: not applicable °

• Farvegengivelsesindeks (CRI): 100

• Farvetemperatur: 2900 K

• Lysfarvekategori: Varm hvid

• Nominel lysstrøm: 4900 lm

• Starttid: 0 s

• Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
Øjeblikkeligt fuldt lys

Andre egenskaber

• Lyskilde spænding: not applicable
mA

Strømforbrug

• Strømfaktor: 1

• Spænding: 230 V

• Watt forbrug: 240 W

• Wattforbrugsækvivalent: 300 W

• Energimærke (EEL): D

Nominelle værdier

• Nominel spredningsvinkel: not
applicable °

• Nominel levetid: 2.000 t

• Nominel lysstrøm: 4500 lm

• Nominel top intensitet: not applicable
cd

• Nominel effekt: 240 W

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8727900922233

• Nettovægt: 9,000 g

• Bruttovægt: 21,000 g

• Højde: 12,000 cm

• Længde: 1,800 cm

• Bredde: 14,000 cm

• Materiale nummer (12NC):
924572044228

8727900922233
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