
Master LEDbulb, un
bec cu cea mai bună
performanță
MASTER LEDbulb

Gama MASTER LEDbulb oferă o strălucire dimabilă pentru o atmosferă primitoare,

caldă, ceea ce îl face ideal pentru aplicaţii de iluminat general în industria hotelieră.

Designul unic radiază lumină caldă în toate direcţiile, oferind o adevărată alternativă

pentru lămpile cu incandescenţă. Aceste lămpi sunt adecvate în special pentru

zonele publice, cum ar fi holurile, coridoarele, casa scărilor, unde lumina este

permanent aprinsă. Compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie de tip

E27 şi concepute pentru înlocuirea pe vechile instalaţii a becurilor incandescente,

MASTER LEDbulb oferă economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de

întreţinere, fără niciun compromis în privinţa calităţii luminii. Pot fi folosite împreună

cu cele mai multe variatoare „leading edge”, asigurând un randament şi mai mare şi

în acelaşi timp ajutând la crearea atmosferei dorite.

Beneficii
• Montare uşoară în locul lămpilor exitente, ideale pentru aplicaţii de iluminat

general

• Construcţie unică şi efect de lumină care reproduce calitatea luminii oferită de

lămpile cu incandescenţă

• Costuri de energie reduse cu până la 80% comparativ cu becurile incandescente

tradiţionale

Caracteristici
• Caracteristica de reglare treptată a intensităţii luminoase permite atenuarea

nivelurilor de lumină la tonuri calde ca și cele ale lămpilor tradiţionale.

• Gamă cu reglarea intensităţii luminoase compatibilă cu o gamă largă de variatoare

• Durata de viață de 25.000 ore

• Lumină fără UV și IR
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Cerere
• Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele

• Holuri, coridoare, casa scărilor, zone de recepție

Warnings and safety
• Intervalul temperaturii ambientale de funcţionare este între -20 °C și 45 °C

• Doar pentru folosirea în locații uscate sau uşor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de

minim 10 mm în jurul becului

• Produsul nu este destinat utilizarii cu corpurile de iluminat de urgență sau a luminilor ce semnalizează ieșirile.

Versions

Cote

D

C

Product D C

MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL 60,5 mm 110 mm

MASTER LEDbulb
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