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Muuta valaistusta lamppuja vaihtamatta

Toimii nykyisen kytkimesi kanssa
Joskus täydellisen tunnelmavalaistuksen luominen on tärkeää. Philipsin SceneSwitch LED 
-kohdevalon avulla voit muuttaa valaistuksen helposti nykyisellä kytkimelläsi. Himmennintä 
tai lisäasennuksia ei tarvita.

Korkealaatuiseen valaistukseen
• Lue lisää valosta

Enemmän kuin pelkkää valoa
• Kolme valoasetusta: 2700 K, 2500 K ja 2200 K
• Lamppu muistaa viimeisimmän valoasetuksesi
• Palauta lampun tehdasasetukset

Erinomainen vaihtoehto vanhoille polttimoillesi
• Ei UV- eikä infrapunasäteilyä

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu
• Pitkäkestoiset polttimot – käyttöikä jopa 15 vuotta
• Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Luo juuri sinulle sopiva valaistus
• Täydellinen kohdevalaistukseen



 Kolme valoasetusta
Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka 
määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Matalan 
Kelvin-arvo lamput tuottavat lämpimän 
kotoisaa valoa, kun taas korkean Kelvin-arvon 
valo virkistää ja auttaa jaksamaan. Uusilla Scene 
Switch -lampuilla voit helposti vaihtaa 
käytännöllisestä valaistuksesta kotoisaan 
lämminsävyiseen valoon. Valittavat 
valotehoasetukset ovat 100 %, 40 % ja 10 %. 
Nyt voit helposti muokata huoneen 
valaistuksen tilanteeseen tai mielialaasi 
sopivaksi.

Scene Switchin nollaus

Jos käytössäsi on useita synkronoimattomia 
lamppuja, voit palauttaa tehdasasetukset 
kytkemällä valot päälle ja sammuttamalla ne 
välittömästi.

Automaattinen Scene Switch -
muistitoiminto

Scene Switch -lampussa on sisäänrakennettu 
muistisiru, joka tallentaa viimeisimmän 
valoasetuksesi, kun valo on sammutettuna 
vähintään 6 sekunnin ajan. Jos et vaihtele 
valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi on aina 
valmiina, kun kytket lampun uudelleen päälle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia

Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää 
polttimoiden vaihtoväliä, ja voit nauttia 
täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää energiaa jopa 80 %

LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % 
energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä 
se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää 
rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös 
ympäristön kuormitusta.

Täydellinen kohdevalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajakulmalamppua (36 
astetta) voidaan käyttää niin 
korostusvalaistukseen kuin 
yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti 
upotettaviin valaisimiin sekä keittiöiden, 

keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja 
ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Ei UV- eikä infrapunasäteilyä

Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman 
infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis 
säteile lämpöä eikä haalista kankaita tai muita 
kohteita.

Lue lisää valosta

Värilämpötila: Valolla voi olla eri 
värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-
yksikköinä (K). Polttimot, joilla on alhainen 
Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa 
valoa, kun taas polttimot, joilla on korkeampi 
Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää 
valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä 
(CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta 
väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. 
Philipsin LED-polttimoiden CRI-arvo on aina 
vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta 
ja luonnollisilta.
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Polttimon ominaisuudet
• Muoto: Kohdevalaisin
• Kanta/lampunpidin: GU10
• Himmennettävä: Ei
• Jännite: 220–240 V
• Teho: 1,5/3,5/5
• Tehon vastaavuus: 5-20-50

Virrankulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
• Virran kulutus / 1 000 h: 5 kWh

Valon ominaisuudet
• Väri: Lämmin/erittäin lämmin/hyvin lämmin
• Valovirta: 345 luumenia
• Säteilykulma: 36 astetta
• Värilämpötila: 2200-2500-2700 K

• Värintoistoindeksi (CRI): 80
• Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Kestävyys
• Sytytysten määrä: 50 000
• Lumen-pysyvyyskerroin: 0,7
• Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuotta

Polttimon mitat
• Korkeus: 54 mm
• Leveys: 50 mm

Muut ominaisuudet
• Elohopeasisältö: 0 mg
• Tehokerroin: 0,5
• Lampun virta: 43 mA
• Mallisto: SceneSwitch
• Lamppuluokituksen riskiryhmä: RG1
•
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