Philips LED
Foco

• 4 W (20 W)
• Casquilho GU5.3
• Branca suave

8718291192800

Iluminação de realce duradoura c/ um feixe brilhante direccionado

Evite o incómodo das substituições de focos
Os focos LED da Philips fornecem um feixe brilhante direccionado, uma duração
excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa. Este foco é o substituto
de longa duração perfeito para focos de 20 W com um casquilho GU5.3.
Crie um ambiente acolhedor
• Luz branca suave autêntica semelhante à de lâmpadas incandescentes (2700 K)
• Elevada reprodução de cores (CRI > 80) para cores vivas
Design puro e elegante
• Superfície suave e acabamento de alta qualidade
Fácil de desfrutar
• Evite o incómodo das substituições constantes
• Compatível com todos os transformadores existentes
Escolha sustentável
• Duração até 20 anos
• Consumo de energia muito reduzido; poupança de 80%, no mínimo
Adequada para focos e iluminação geral
• Feixe de luz de halogéneo de 36°

8718291192800

Foco

4 W (20 W) Casquilho GU5.3, Branca suave
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Formato: Foco
Formato: MR16
Encaixe/casquilho: GU5.3
Potência: 4 W
Potência equivalente: 20 W
Lúmen: 210 lm
Cor: Branca suave
Temperatura da cor: 2700 K
Ângulo de feixe: 36 graus
Intensidade da luz: 600 cd
Vida útil da lâmpada: 20000 hora(s)
Regulável: Não
Voltagem: 12 V
Corrente da lâmpada: 520 mA
Índice de reprodução de cores (CRI): > 80 dB

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P): 5 x 4,8 x 5 cm
• Peso: 0,046 kg

Dimensões da embalagem

• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,4 x 15,5 x 5,8 cm
• Peso bruto: 0,1005 kg
• Peso líquido: 0,046 kg
• Tara: 0,0545 kg
• EAN: 87 18291 19280 0
•
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* *Com base numa utilização média de 3 horas por dia
* **Esta lâmpada cumpre com requisitos da CEM quando utilizada em
conjunto com um transformador electrónico de alta qualidade,
como o transformador CERTALINE 60 da Philips. O desempenho
pode variar com base no transformador utilizado para operar a
lâmpada.

