
Lămpi LED clasice cu
filament pentru
iluminat decorativ
Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament

îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu

avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă

confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu

aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Beneficii
• Reducere a consumului de energie cu aproximativ 90%

• Durată de viață foarte lungă, care reduce necesitatea înlocuirii

• Înlocuire ușoară a lămpilor clasice convenționale

Caracteristici
• Designul tradițional cu formă clasică

• Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse

• Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

• Redare superioară a culorii (CRI peste 80) pentru culori vii

• Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere
• Perfecte pentru instalații decorative

• Aplicații casnice

• Industria hotelieră: restaurante și hoteluri
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Versions
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Lumânări și lustre LED clasice cu filament
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