
 

 

Philips LED
Reflektor (dimbar)

4,3 W (60 W)
E14
Varmvit
Reglerbar

8718696811559
Hållbar LED-lampa med riktad ljusstråle

Undvik krångliga lampbyten
Den här LED-lampan ger en riktad ljusstråle med ett dimbart, varmvitt ljus, och är ett 
mycket bra alternativ till traditionella reflektorlampor

Ger belysning av hög kvalitet
• Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Ljus är mer än belysning
• Reglerbar

Välj ett enkelt alternativ till gamla glödlampor
• Liknar en halogenspot till form och storlek

Välj en hållbar lösning
• Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år
• Bättre för både plånboken och planeten

Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen
• Utformad för att vara behaglig för ögonen



 Varmvitt ljus som påminner om skenet 
från en glödlampa

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger 
en varm och rogivande atmosfär – perfekt för 
belysning i hemmet.

Reglerbar
Lampan fungerar med de flesta dimrar och tillåter dig 
att skapa önskad stämning med mjuk dimring till 10 
% av den starkaste ljusnivån. Se kompatibilitetslistan 
och kontrollera att lampan passar med din specifika 
dimmer.

Ersätter halogenreflektorer

Modern och energibesparande LED-kapsellampa 
med vacker design och välbekanta mått – det 
perfekta och hållbara alternativet till traditionella 
halogenspottar.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 
15 000 timmar

Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du 
krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt 
belysningslösning i mer än 15 år.

Sparar upp till 80 % energi

Med LED-teknologi sparar du upp till 80 % energi 
jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar 
lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. 
Den bidrar också till att skydda miljön.

Lysdioder som är behagliga för ögonen

Det är enkelt att se hur skarp belysning kan 
anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. 
Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu 
kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den 
perfekta stämningen med LED-ljuskällor som är 
behagliga för ögonen.
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Specifikationer
Lampans egenskaper
• Reglerbar
• Teknologi: LED
• Avsedd användning: Inomhus
• Lampans form: Riktad reflektor
• Sockel: E14

Storlek
• Höjd: 84 mm
• Bredd: 50 mm
• Diameter: 50 mm

Hållbarhet
• Nominell livslängd: 15000 timmar
• Antal tändcykler: 50000
• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
• Bibehållet ljusflöde: 0,7

Ljusegenskaper
• Nominellt ljusflöde: 320 lumen
• Färgtemperatur: 2700 K
• Färgåtergivningsindex: 80
• Tändtid: 0,5 s
• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt
• Färgkonsekvens: 6 SDCM
• Nominell spridningsvinkel: 36 grader
• Ljusfärgskategori: Varmvit
• Lämplig för accentbelysning?

Övriga egenskaper
• Ström: 25 mA
• Kvicksilverhalt: 0 mg
• Effektivitet: 74 K

Strömförbrukning
• Wattal: 4,3 W
• Effektfaktor: 0,7
• Wattmotsvarighet: 60 W
• Energieffektivitetsklass: A+
• Strömförbrukning per 1 000 timmar: 5 kWh
• Ingångsspänning: 220-240 V

Förpackningsinformation
• Familj: LED
• Produktfamilj: Standard

Märkvärden
• Effekt: 4,3 W
• Specificerat ljusflöde: 390 lumen
• Specificerad livslängd: 15000 timmar
• Beräknad spridningsvinkel: 36 grader
• Nominell toppintensitet: 550 cd
•

* Utformad för att vara behaglig för ögonen. Besök www.philips.com/
eyecomfort för information om flimmer, stroboskop och övriga 
kriterier samt för produktdetaljer.
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