
Mude as
configurações de luz
sem trocar os
refletores
SceneSwitch LEDspot

Algumas situações requerem luz fria, outras se beneficiam de uma atmosfera com

brilho suave e aconchegante. Com o Philips SceneSwitch LEDspot, você pode ter

várias configurações de luz em apenas um refletor. Não é necessário ter um

interruptor dimmer! Otimize a iluminação para relaxar, divertir-se com seus hobbies,

participar de recreação ou trabalhar. Tão simples quanto um toque no interruptor. E

com o interruptor que você já tem! Sem necessidade de instalações adicionais.

Benefícios
• Crie um ambiente pessoal com uma única lâmpada usando o interruptor existente

• Não é necessário regulador nem instalação adicional

• Memória automática recorda a última configuração

Características
• Várias configurações de luz em uma única lâmpada

• Plug and play

• Chip de memória embutido

Aplicação
• Aplicações internas em luminárias abertas (com uma folga/distância livre de 10

mm)

• Iluminação geral e de destaque (por exemplo, hotéis, lojas e escritórios)
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Versions

LEDspots K R PAR16 GU10 LEDspots K S PAR16 GU10

Desenho dimensional

D

C

Product D C

LEDspot50W GU10Kit_R SSW 3step 50W CDL 90 mm 61 mm

D

C

Product D C

LEDspot50W GU10Kit_S SSW 3step 50W WW 90 mm 61 mm
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Informações gerais

Casquilho GU10

 
Dados técnicos de luz

Ângulo do feixe (Nom.) 36 °

LLMF no final da vida útil nominal

(Nom.)

70 %

Intensidade luminosa (Nom.) 600 cd

 
Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Tensão (Nom.) 100-240 V

Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s

 
Temperatura

T-máxima na caixa (Nom) 80 °C

 
Controles e dimerização

Regulável N

 
Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada PAR16

Dados técnicos de luz

Order Code Full Product Name Temperatura de cor correlacionada (Nom.)

929002228141 LEDspot50W GU10Kit_R SSW 3step 50W CDL 6500 K

929002228241 LEDspot50W GU10Kit_S SSW 3step 50W WW 2700 K

Accent Diagrams

Accent Diagram - LEDspot50W GU10Kit_S SSW

3step 50W WW

Accent Diagram - LEDspot50W GU10Kit_R SSW

3step 50W CDL
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Beam Diagrams

Beam diagram - LEDspot50W GU10Kit_S SSW

3step 50W WW

Beam diagram - LEDspot50W GU10Kit_R SSW

3step 50W CDL
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