Lighting

Soluția LEDspot
accesibilă
CorePro LEDspot PAR
Sursele CorePro LEDspot PAR sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și
furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen.
Sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu aparate de iluminat cu dulie
E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire a spoturilor cu halogen. CorePro
LEDspot PAR asigurând economii de energie semnificative de până la 80%,
comparativ cu lămpile cu halogen tradiționale și un iluminat confortabil pentru ochi.
Durata de utilizare de 15.000 de ore reduce costurile de întreținere.

Beneficii
• Lumină albă caldă
• Reducerea consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu
halogen
• Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici
• Montare simplă pe vechile instalații
• Durată de viață de 15.000 ore
• Lumină fără UV și IR
• Fără mercur și materiale periculoase – în conformitate cu RoHS

Cerere
• Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
• Holuri, coridoare, casa scărilor, toalete, zone de recepție, săli de expoziție, vitrine
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Versions
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CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D
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134 mm
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Accent Diagrams

LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LA2
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CorePro LEDspot PAR

Beam Diagrams

LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LBP
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