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Enastående gnistrande ljus
För specifika halogenarmaturer
Philips kapsellampor ger ifrån sig ett klart, gnistrande halogenljus och tar fram det bästa i
armaturen. Alla Philips kapsellampor är helt dimbara och finns även i en EcoHalo-version.
Naturligt gnistrande ljus
• Starkt halogenljus skapar kontrast för bättre fokus
• Dimbar

8727900203073

Halogenkapsellampa

10 W G4-sockel, Varmvit

Specifikationer

Funktioner

Lampans egenskaper

Hållbarhet

strömförbrukning

Storlek

•
•
•
•
•
•
•
•

Form: Kapsel
Sockel/fäste: G4
Volt: 12 V
Dimbar

•
•
•
•

Wattal: 10 W
Wattmotsvarighet: ej tillämpligt W
Energieffektivitetsklass: C
Strömförbrukning per 1 000 timmar: 10,6 kWh

Ljusegenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ljusflöde: 100 lumen
spridningsvinkel: ej tillämpligt grader
Mittstrålens beräknade intensitet: ej tillämpligt cd
Färg: Varmvit
färgtemperatur: 2 700 K
Ljuseffekt/finish: Varmvit
Färgåtergivningsindex: 100
Tändtid: 0 s
Uppvärmning till 60 % ljus: Direkttändande

Brinntid: 2 000 timmar
Genomsnittlig brinntid (2,7 h/dag): 2 år
Antal tändcykler: 8 000
Ljusflödesnedgång: 0,8

• Höjd: 33 mm
• Bredd: 10 mm

Starkt ljus, fin kontrast

I det klara ljuset från de här Philips-halogenlamporna
blir kontrasterna tydligare medan bokstäver får mer
skärpa och syns bättre. Klart ljus är mer
avslappnande för dina ögon och gör det lättare att
fokusera.

Dimbar

Andra egenskaper

• Kvicksilverhalt: 0 mg
• Effektfaktor: 1
• Ström: ej tillämpligt mA

Märkvärden
•
•
•
•

Märkeffekt: 10,0 W
Märkvärde för ljusflöde: 100 lm
Märkvärde för livslängd: 2 000 timmar
Märkvärde för strålvinkel: ej tillämpligt grader

•

Du väljer själv vilken ljusstyrka du vill ha. Den här
halogenlampan från Philips är dimbar med alla dimrar
och kan ställas in på allt från ett klart, gnistrande ljus
till en varm, mysig glöd.
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