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TRIO ledlamp Weisstone
GU10
6,5 watt
lichtopbrengst: 360 lumen
lichtkleur: 2200 - 6500 kelvin
levensduur: 25.000 uur
met WiZ smart techniek
traploos dimbaar

TRIO ledlamp Weisstone GU10 uit de serie Rainbow is een duurzame lichtbron. Hij
beschikt namelijk over hoogwaardige SMD-ledverlichting met een levensduur van
25.000 uur. Dankzij de geïntegreerde dimmer kan deze lamp traploos gedimd
worden. De lichtkleur is ook traploos instelbaar van 2200-6500 kelvin. Dankzij een
handige geheugenfunctie gaat de lamp aan in dezelfde instelling waarin u hem
had uitgeschakeld.
Dit product beschikt over RGBW-kleurenwisselaar en WiZ smart techniek. Deze
WiZ-technologie biedt totale flexibiliteit met 64.000 tinten wit en 16 miljoen
kleuren en vooraf ingestelde welzijnsmodi. Daarmee kunt u de ideale
lichttemperatuur en lichtintensiteit instellen voor uw bezigheden. De WiZ-techniek
biedt zodoende handige instellingen voor verlichting, die u afzonderlijk kunt
beheren en programmeren. Met deze slimme lichtregeling kunt u dus de
gewenste sfeer creëren voor elke gelegenheid, via de app, spraakbesturing,
afstandsbediening of gewoon middels de wandschakelaar. U kunt de lampen met
elkaar schakelen, maar u kunt ze ook los bedienen. Deze lichtbronnen passen in
vrijwel elk armatuur met een GU10-fitting. Let er wel op dat deze GU10-lichtbron
iets hoger is in formaat, waardoor het niet in ieder armatuur past.
Deze TRIO ledlamp Weisstone GU10 wordt geleverd inclusief afstandsbediening.
In deze serie Weisstone lampen zijn ook een E14 en E27 lichtbron verkrijgbaar.
Specificaties:
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» Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin;
» Lichtopbrengst: 360 lumen;
» Met WiZ smart techniek;
» Hoogte lamp: 7 cm;
» Diameter lamp: 5 cm;
» Watt: 6,5;
» Levensduur: 25.000 uur;
» Materiaal: kunststof.

Producteigenschappen
Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Artikelnummer

2200 - 6500 K

6,5

360
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