
Pentru activitățile de
iluminat de zi cu zi,
CorePro LED combină
formele familiare ale
becurilor
incandescente clasice
cu beneficiile
tehnologiei LED de
lungă durată
Becuri din sticlă cu LED CorePro

Având un design clasic, aceste lămpi LED cu filament combină formele familiare ale

becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de

viață. O alegere foarte ușoară pentru persoanele care caută un înlocuitor cu LED

pentru modernizare, aceste becuri LED CorePro mare oferă economii de energie de

90% în comparație cu lămpile convenționale. Becurile LED din sticlă CorePro oferă o

calitate excelentă a luminii, cu un stil retro. Iluminarea LED CorePro oferă o durată

de viață de 15.000 de ore pentru a reduce costurile de întreținere.
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Beneficii
• Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard

• Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor

• Modernizare ușoară a lămpilor convenționale

Caracteristici
• design tradițional cu forme clasice

• potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

• Calitate foarte bună a luminii cu o redare bună a culorilor (CRI<gt/>80)

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

• Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere
• Aplicații casnice

• Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Becuri din sticlă cu LED CorePro
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