Lighting

Cea mai bună soluție
cu LED pentru
înlocuirea lămpilor cu
descărcare în gaz la
presiune înaltă (HID)
TrueForce Core LED Public (urban/drumuri –
HPL/SON)
Lămpile cu LED Philips TrueForce Core pentru iluminat public oferă o soluție LED
simplă,cu amortizare rapidă pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare în gaz la
presiune înaltă (HID). Produsele aduc beneficiile LED de eficiență energetică și de
durată lungă de viață la înlocuirea HID cu LED și asigură economii instantanee
printr-o investiție inițială scăzută. Cu dimensiunea adecvată a lămpii și distribuția
corectă a luminii, puteți monta cu ușurință lămpile cu LED TrueForce Core pentru
iluminat urban pe vechile instalații, evitând balastul existent, îmbunătățind astfel
calitatea iluminatului.

Beneficii
• Reducere a cheltuielilor cu perioadă de amortizare scurtă
• Investiție inițială scăzută
• Calitate îmbunătățită a iluminatului cu adoptare ușoară
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TrueForce Core LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

Caracteristici
• Eficiență energetică mare
• Durată de viață de 25.000 de ore
• Dimensiune potrivită a lămpii și distribuție corectă a luminii pentru montare directă
pe vechile instalații
• Evitati balastul și economisiți suplimentar energie
• Lumină albă plăcută cu CRI 80

Cerere
• Urban public – străzi, parcuri, piețe
• Zonă/drum public(ă) – străzi, perimetre

Versions
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