
Productomschrijving
Halogeen Laagvolt

Halogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten. De lange levensduur van

de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door

Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij

hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval

vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook

een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te

gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt.

Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge

bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium zonder hotspots.

Voordelen
• Lage kosten van lampvervanging

• Hoge bundelintensiteit

• Zuivere kleuren op het podium

• Maakt een creatief gebruik mogelijk zonder hotspots of schaduwen

Kenmerken
• Levensduur tot 1000 uur dankzij Philips Pinch Protection

• Compacte gloeidraad

• Wit licht

• Gelijkmatige lichtverdeling

Toepassing
• Deze lampen zijn speciaal geschikt voor discotheken, bewegende bundels en

armaturen
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Maatschets

D
C

Product D (max) C (max)

13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 50 mm 44,5 mm

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 50,7 mm 44,5 mm

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 50 mm 44,5 mm

Algemene informatie

Lampvoet GX5.3

 
Bedrijfs- en elektrische gegevens

Spanning (nom.) 24 V

 
Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampmateriaal Kwarts-UV Open

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Gebruiksstand

41058030 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 S90

41347530 ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24 S90

Order Code Full Product Name Gebruiksstand

43686330 ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 UNIVERSEEL

Mechanische eigenschappen en behuizing

Order Code Full Product Name Lampvorm

41058030 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 -

41347530 ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24 R50

Order Code Full Product Name Lampvorm

43686330 ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 R50

Halogeen Laagvolt
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