
Creează o ambianță
caldă, primitoare, cu
un iluminat de calitate
superioară
MASTER LEDspot ExpertColor AR111

MASTER LEDspot LV ExpertColor creează o ambianță caldă și confortabilă pentru

spații hoteliere, locuințe și restaurante. Creează o astfel de ambianță prin intermediul

iluminatului superior care dispune de un spectru personalizat, CRI mare și funcție de

reglare profundă a intensității luminoase. Rezultatul? O experiență de iluminat

minunată. În plus, designul inovator și simplu al lentilelor se va potrivi în aproape

orice decor interior datorită aspectului neted și grațios. Pe lângă acestea, puteți

valorifica întreaga familie ExpertColor, care include și sursele LEDspot MV și

LEDspot Par.

Beneficii
• Creează o ambianță caldă și confortabilă

• Soluție pentru montare retrofit pe vechile instalații pentru eficiență energetică și

durabilitate superioare

• Decorul interior, mobilierul și țesăturile arată excelent

Caracteristici
• Spectrul de culori personalizat reproduce culoarea luminii cu halogen

• Design atemporal cu lentile frumoase cu canelură în V

• Cea mai bună redare a culorilor din clasa sa CRI97, R9<gt/>85

• Dimare profundă și fină a intensității luminoase; compatibilitate pe scară largă cu

transformatoare

• Permite montajul pe vechile aparate de iluminat G53
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Cerere
• Industria hotelieră: cameră de hotel, coridoare, hol, zonă de recepție, restaurante,

baruri, cafenele

• Locuință: sufragerie, dormitoare, hol

• Magazine: expoziții, vitrine, magazine, garderobe
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