
 

 

Philips Halogen Capsule 
12V
Halogeencapsulelamp

20W
G4-fitting
Helder

871150041392525
Standaard halogeenlicht

Goede lichtkwaliteit
Onze capsules bieden sprankelend, natuurlijk licht, speciaal ontworpen om de juiste sfeer 
in huis te creëren. Deze serie is volledig dimbaar en gaat 2 jaar mee.

Sprankelend halogeenlicht
• Ideaal voor het uitlichten van uw speciale voorwerpen

Volledig dimbaar
• Dimbaar

Duurzaam
• Gaat maar liefst 2000 uur mee, twee keer zo lang als standaardlampen



 Dimbaar

Bepaal zelf hoeveel licht nodig is. Deze Philips-
halogeenlamp is dimbaar met alle dimmers en kan 
worden aangepast van helder, sprankelend licht tot 
een warme, gezellige gloed.

Tweemaal langere levensduur
Gaat maar liefst 2000 uur mee, twee keer zo lang als 
standaardlampen

Sprankelend, natuurlijk licht
Ideaal voor het uitlichten van uw speciale 
voorwerpen
871150041392525
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Past bij uw armatuur
• Vorm: CAPSULE
• Fitting/voet: G4
• Voltage: 12 V
• Dimbaar

Energieverbruik
• Wattage: 20
• Wattage-equivalent: -
• Energiezuinigheidslabel: C

Kenmerken
• Lichtopbrengst: 255 lumen
• Stralingshoek: -
• Kleurtemperatuur: 2800 K
• Lichteffect/afwerking: Helder
• Starttijd: 0 s
• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct s
• Kleurweergave-index (CRI): 100

Duurzaam
• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur per dag): 2 

jaar jaar
• Levensduur van lampen: 2000 uur
• Lumen-onderhoudsfactor: 0,8 %
• Aantal schakelcycli: 8000

Afmetingen
• Afmetingen lamp (hoogte): 33 mm
• Afmetingen lamp (breedte): 10 mm

Andere kenmerken
• Stroomsterkte lamp: - mA
• Hoeveelheid kwik: - mg
• Stroomfactor: 1

Gemiddelde waarden
• Gemiddelde lichthoek: -
• Gemiddelde levensduur: 2000 uur
• Gemiddelde lichtstroom: 255 lm
• Gemiddeld verbruik: 20 W
•

Specificaties
Halogeencapsulelamp
20W G4-fitting, Helder

http://www.philips.com

