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Jedno źródło światła, trzy ustawienia

Współpracuje z posiadanym przełącznikiem
Czasem masz ochotę zmienić nastrój w pomieszczeniu, aby dostosować go do tego, czym się zajmujesz. 

Dzięki źródłom światła LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie za pomocą 

posiadanego przełącznika. Nie trzeba korzystać z regulatora przyciemniania ani dodatkowej instalacji.

Wybierz wysokiej jakości światło
• Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu

Wyjątkowa iluminacja
• Trzy ustawienia światła — 2700 K, 2500 K i 2200 K
• Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania
• Źródło światła zapamiętuje ostatnie ustawienie
• Przywracanie ustawień źródła światła do wartości fabrycznych

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła
• Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Wybierz ekologiczne rozwiązanie
• Wysoka trwałość źródeł światła — nawet 15 lat
• Rozwiązanie korzystniejsze dla portfela i dla środowiska



 Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu

Światło może mieć różne temperatury 
barwowe oznaczane za pomocą jednostek 
zwanych kelwinami (K). Źródła światła o niskiej 
wartości kelwinów zapewniają ciepłe, 
łagodniejsze światło, a źródła światła o 
wysokiej wartości kelwinów dają światło 
chłodne, bardziej pobudzające. Wskaźnik 
oddawania barw (CRI) opisuje wpływ źródła 
światła na wygląd kolorów. Wskaźnik CRI 
naturalnego światła słonecznego wynosi 100. 
Wskaźnik CRI źródeł światła LED firmy Philips 
jest zawsze wyższy niż 80, dzięki czemu 
wiernie i naturalnie oddają one kolory.

Trzy ustawienia światła
Światło może mieć różne temperatury 
barwowe oznaczane za pomocą jednostek 
zwanych kelwinami (K). Źródła światła o niskiej 
wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej 
przytulne światło, a źródła światła o wysokiej 
wartości kelwinów dają chłodne, bardziej 
pobudzające światło. Nowe źródła światła 
SceneSwitch pozwalają przełączać pomiędzy 
oświetleniem funkcjonalnym, naturalnym 
światłem oraz ciepłym, przytulnym, 
przyciemnionym światłem. Intensywność 
oświetlenia można ustawić na poziomie 100%, 
40% i 10%. Teraz w prosty sposób dostosujesz 
światło w pomieszczeniu do różnych czynności 
i do nastroju.

Plug and play

Od razu po wyjęciu z opakowania źródło 
światła zapewnia doskonałe aranżacje świetlne 
odpowiadające różnym potrzebom i nastrojom 
użytkownika. Jest na tyle inteligentne, że nie 
wymaga użycia regulatora przyciemniania ani 
dodatkowej instalacji. Wystarczy wymienić 
posiadaną żarówkę na źródło światła 
SceneSwitch, aby móc przełączać aranżacje 
świetlne za pomocą wyłącznika światła na 
ścianie. Przy najmniejszych możliwych kosztach 
i wysiłku można zyskać najwyższy poziom 
komfortu. Możesz teraz w prosty sposób 
zmienić nastrój w pomieszczeniu, aby 
dostosować go do swojego nastroju i tego, 
czym się zajmujesz.

Resetowanie (SceneSwitch)

W przypadku korzystania z wielu źródeł 
światła, które nie są zsynchronizowane, 

wystarczy włączyć i w ciągu 1 sekundy 
ponownie wyłączyć przełącznik, aby 
przywrócić ich domyślne ustawienia fabryczne.

Automatyczne zapamiętywanie 
(SceneSwitch)

Źródło światła SceneSwitch ma wbudowany 
chip pamięci, który zapamiętuje ostatnie 
ustawienie, jeśli przełącznik zostanie wyłączony 
na dłużej niż 6 sekund. Jeśli nie zmieniasz 
często wykonywanych czynności, po 
ponownym włączeniu światło pozostanie w 
ulubionym trybie.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 
godzin

Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej 
nawet 15 000 godzin możesz uniknąć 
kłopotów i kosztów związanych z częstą 
wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania 
oświetleniowego przez ponad 15 lat.
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Właściwości źródła światła
• Kształt: Źródło światła
• Trzonek: E27
• Możliwość przyciemniania: Nie
• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 14-7-3,5 W
• Odpowiednik w watach: 100 W

Zużycie energii
• Etykieta wydajności energetycznej: A+
• Zużycie energii przez 1000 godz.: 14 kWh

Właściwości światła
• Moc strumienia świetlnego: 1521-600-150 lumen
• Kąt rozsyłu: 150 stopnie
• Kolor: Ciepłe/bardzo ciepłe/wyjątkowo ciepłe
• Temperatura barwowa: 2700–2500–2200 K
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
• Czas rozświetlania: < 0,5 s
• Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% 

maksymalnego strumienia światła: 
Natychmiastowa pełna jasność światła

Trwałość
• Trwałość: 15 000 godzin
• Liczba cykli pracy: 100 000
• Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 

0,7
• Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 

2,7 godz. dziennie): 15 lata

Wymiary źródła światła
• Wysokość: 139.1 mm
• Szerokość: 71,1 mm

Inne właściwości
• Seria: SceneSwitch
• Zawartość rtęci: 0 mg
• Współczynnik mocy: 0,5
• Prąd pobierany przez źródło światła: 135 mA

Wartości znamionowe
• Moc znamionowa: 14-7-3,5 W
• Znamionowy strumień świetlny: 1521-600-150 lm
• Trwałość znamionowa: 15 000 godzin
• Znamionowy kąt rozsyłu: 150 stopnie
•
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