
Ideea ta cu un design
atrăgător pentru
candelabre şi alte
aparate de iluminat
decorativ cu
performante
deosebite
MASTER LEDcandle

Gama LED MASTER Plastic oferă un efect de strălucire reglabil pentru o atmosferă

primitoare și caldă, făcându-l ideal pentru aplicațiile de iluminat general în industria

ospitalității. Designul său unic radiază lumină caldă în toate direcțiile, făcându-l o

adevărată alternativă la lămpile incandescente. Sunt potrivite în special pentru

zonele publice precum holuri, coridoare, casele scărilor, unde lumina este mereu

aprinsă. Compatibil cu corpurile existente cu un suport E14 pentru lumânări și

suporturi E14 și E27 pentru luciu. Lumânarea și luciul LED MASTER Plastic asigură

economii uriașe de energie de până la 80% în comparație cu lămpile cu

incandescență tradiționale și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de

viață de 25.000 de ore, scade costurile de întreținere. Acestea pot fi utilizate

împreună cu majoritatea dimmerelor leading edge, permițând îmbunătățirea

eficienței, ajutând în același timp la crearea atmosferei dorite.
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Beneficii
• Înlocuire ușoară (retrofit) ideală pentru aplicații generale de iluminat

• Design unic și efect de lumină care imită calitatea luminii lămpilor cu

incandescență

• Economie de energie de până la 80% în comparație cu lămpile incandescente

tradiționale

Caracteristici
• Funcția de reglare treptată a luminii permite ca nivelurile de lumină să se

estompeze la tonuri calde ale lămpilor tradiționale

• Gamă reglabilă care este compatibilă cu o gamă extinsă de variatoare

• Durată de viață de 25.000 de ore;

• Lumină fără UV și IR

Cerere
• Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele

• Holuri, coridoare, scări, zone recepție

Versions

Cote

D

C

Product D C

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL 54 mm 109 mm
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