Philips Halogen
Capsulă

7 W (10 W)
G4
Alb cald

8718696827994

Lumină strălucitoare uimitoare
Pentru anumite corpuri de iluminat cu halogen
Becurile tip capsulă Halogen de la Philips oferă lumină de halogen clară, strălucitoare ?i
care eviden?iază calită?ile corpului de iluminat. Toate produsele Halogen de la Philips sunt
complet reglabile în intensitate.
Pornire instantanee
• Lumină instantanee la aprindere
Crea?i o atmosferă confortabilă
• Lumină intensă, strălucitoare pentru a crea scene luminoase la domiciliu
Intensitate luminoasă reglabilă
• Reglarea intensită?ii luminoase creează o atmosferă confortabilă

8718696827994

Capsulă

7 W (10 W) G4, Alb cald

Specificaţii
Specifica?ii tehnice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formă: Capsulă
Soclu/fasung: G4
Putere: 7 W
Putere echivalentă: 10 W
Lumen: 86
Etichetă de eficien?ă energetică: B
Temperatură culoare: 2750 K
Indice de redare a culorilor (IRC): 100
Durata de via?ă a lămpilor: 2 an(i)
Durata de via?ă a lămpilor: 2000 ore
Factor de între?inere a fluxului luminos: 85 %

Repere
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensitate luminoasă reglabilă
Număr de cicluri de comutare: 8000
Timp de pornire: 0 s
Timp de încălzire cu 60% lumină emisă: 0 s
Dimensiunea lămpii (înăl?ime): 33 mm
Tensiune: 12 V
Factor de putere: 1
Con?inut de mercur: 0 mg

Caracteristicile fotometrice
• Aplica?ie: Lumină strălucitoare
•

Lumină instantanee la apăsarea pe
întrerupător

Camera se umple de lumină de la simpla apăsare a
întrerupătorului. Nu există aprindere lentă sau
a?teptare, ci lumină instantanee.

Reglarea intensită?ii luminoase creează
atmosferă
Mai multe lumini într-o singură încăpere îi oferă
acesteia un plus de vitalitate, deoarece eviden?iază
col?uri ?i laturi diferite. Prin reglarea intensită?ii
acestor lumini, pute?i crea atmosfere de la
confortabile până la vibrante.

Lumină intensă, strălucitoare

Halogenul transparent oferă o lumină strălucitoare,
care creează reflexii minunate în zona pe care o
luminează ?i umbre profunde în afara acesteia.
Lămpile cu halogen de la Philips vă aduc camera la
via?ă cu ajutorul efectelor de lumină decorative.
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