
Nová generácia
energeticky
úsporného LED
osvetlenia PLC
CorePro LED PLC

Philips CorePro LED PLC predstavuje ideálne riešenie na zámenu svetelných zdrojov

v downlight svietidlách v rámci širokého radu všeobecných aplikácií. Tento LED

svetelný zdroj má tvar kompaktnej PL-C žiarivky, ponúka počas dvakrát dlhšej

životnosti výnimočnú možnosť úspory energie v porovnaní s pôvodnými

kompaktnými žiarivkami.

Výhody
• Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie než pri PL-C

kompaktných žiarivkách. Náklady sú oproti nim aj 2 až 3-krát nižšie vďaka dlhšej

životnosti.

• Jednoduchá výmena zdroj za zdroj. Môžete tak opätovne využiť existujúce

príslušenstvo bez potreby veľkých úprav použitím zdrojov tvarovo blízkych PL-C.

• Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob upgradu existujúcich svietidiel za LED

Vlastnosti
• Plast odolný proti roztriešteniu

• Vysoká kvalita osvetlenia, bez blikanie a stroboskopického efektu

• Okamžité 100-percentné svetlo

• Otočné pätice

• Výber medzi 3000 K a 4000 K
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Aplikácie
• Svetelné zdroje CorePro LED PLC sú ideálnym spôsobom upgadz pre downlighty

v širokom rade aplikácií. Zahŕňajú oblasti recepcie, konferenčných priestorov,

chodieb a hál v kanceláriách, predajniach, službách a domácnostiach.

Varovanie a ochrana
• Poznámka: Celková energetická účinnosť a vyžarovanie svetla svietidla, osadeného týmito svetelnými zdrojmi je závislá od

konštrukcie daného svietidla.
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CorePro LED PLC 4.5W 830 4P

G24q-1

24,3 mm 28,4 mm 95,8 mm 115 mm 130,6 mm
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