SLV Play led-lichtbron

TECHNISCHE SPECIFICATIES

QPAR51, 2700-6500K

Art.nr.:

1002523

De led-lichtbron PLAY GU10 CCT van het huis SLV is gewoonweg veel meer dan een in de handel verkrijgbare
GU10-lichtbron. Het voldoet niet alleen aan het doel van
verlichting, maar het geeft ook een rijkere uitstraling aan de
omgeving én kan worden aangepast aan de sfeer op een
bepaald moment. Bovendien maakt de PLAY GU10 CCT
het mogelijk om op onnavolgbare wijze een unieke verlichtingservaring te creëren. Verheugt u zich bijvoorbeeld op
het hoogste gebruiksgemak: Indien gebruikt in combinatie
met Amazon Alexa en het systeem Google Home weet de
lichtbron de vinger aan de pols te houden. De gebruiker
heeft de keuze om de verschillende scenario's via spraak,
via de app, via de afzonderlijk verkrijgbare afstandsbediening, of via de uiterst traditionele lichtschakelaar te regelen.
Blijf flexibel. U wilt graag meer details weten? Graag. SLV
PLAY GU10 CCT is gebaseerd op het fittingtype GU10 en
wordt niet alleen gekenmerkt door een hoge energie-efficiëntie, maar ook door een ongecompliceerd gebruik en een
indrukwekkende levensduur van 25.000 uur. Ook is het
licht van dit model binnen minder dan 0,5 seconden beschikbaar. Op basis van al deze voordelen en de geboden
functionaliteit kan deze lichtbron onder andere ook in bedrijfsmatige omgevingen, zoals in zakelijke omgevingen,
verkoopruimtes of standbouw worden ingezet voor het
creëren van een voor de locatie passende enscenering.
Voor meer details is het zeer zeker de moeite waard om de
technsiche gegevens te bekijken. Deze led-lichtbron wordt
ook gekenmerkt door een aangename lichtsterkte van 806
Lumen, een gewogen energieverbruik van 6,7 watt en een
individueel instelbare kleurtemperatuur tussen de 2.700 en
6.500 Kelvin. Een hub, bridge of gateway zijn niet vereist.
Voor het volledig gebruik is een WLAN-signaal vereist. Verheug u op uw product met de befaamde SLV-kwaliteit!

Fitting

GU10

Type lichtbron

LED GU10 51mm

Nominale spanning

220-240V ~50/60Hz V

Hoogte

7.3 cm

Diameter

5.0 cm

Nettogewicht

0.106 kg

Brutogewicht

0.15 kg

IP-code

IP 20

Energie-efficiëntieklasse

A

Gewogen verbruik

7 kWh/1000h

Elektrische vermogensfactor

0,51

Wattage

6.7 W

Lumen

350 lm

Stralingshoek

60 °

Kleur

wit

CRI

80

Binning

6

Levensduur

25000 h

Schakelcycli

50000

Opstarttijd

0,5 s

minimale omgevingstemperatuur

-20 °C
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maximale omgevingstemperatuur

35 °C

Accessoires
1002516

SLV Play afstandsbediening

Biljetten
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