Lighting

Vaša ideálna
sviečková a lustrová
žiarovka s tým
najlepším výkonom
MASTER LEDcandle (sviečkové)
Rad MASTER Plastic LEDcandle & luster ponúka efekt stmievateľného osvetlenia na
navodenie príjemnej a hrejivej atmosféry, a preto je ideálny na použitie ako celkové
osvetlenie v gastro sektore. Jedinečný dizajn umožňuje vyžarovať teplé svetlo
všetkými smermi a predstavuje tak skutočnú alternatívu k žiarovkám. Mimoriadne sa
hodí na trvalé osvetlenie verejných priestorov, ako sú haly, chodby a schodiská. Rad
svetelných zdrojov MASTER Plastic LEDcandle & luster je kompatibilný s existujúcimi
svietidlami s držiakom svetelného zdroja E14 na sviečky a s držiakom E14 a E27 v
prípade lustrových žiaroviek. Umožňuje dosiahnuť výrazné úspory energie (až 80 % v
porovnaní s tradičnými žiarovkami) a poskytuje špičkovú kvalitu svetla. Životnosť
25 000 hodín pritom znižuje náklady na údržbu. Možnosť použitia s modernými
stmievačmi ešte väčšmi zvyšuje účinnosť a súčasne pomáha vytvárať požadovanú
atmosféru.

Výhody
• Jednoduchá výmena je ideálna pre všeobecné osvetlenie
• Jedinečný dizajn a svetelný efekt, ktorý pripomína kvalitu osvetlenia žiaroviek
• Úspora energie až 80 % oproti tradičným žiarovkám

Vlastnosti
• Funkcia postupného stmievania umožňuje rôzne úrovne stmievania v teplých
odtieňoch tradičných svetelných zdrojov
• Stmievateľný rozsah, ktorý je kompatibilný so širokým radom stmievačov
• Životnosť 25 000 hodín
• Svetlo bez ultrafialového a infračerveného žiarenia
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MASTER LEDcandle (sviečkové)

Aplikácie
• Hotely, reštaurácie, bary, kaviarne
• Vstupné haly, chodby, schodiská, recepcie

Versions

Rozmerový obrázok
Product
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MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

54 mm

109 mm
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