Lighting

Vaše ideální svíčková
a lustrová žárovka
s nejlepším výkonem
MASTER LEDcandle
Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED nabízí efekt
regulovatelného osvětlení pro vlídnou a přívětivou atmosféru, a je proto ideální pro
použití jako celkové osvětlení v oblasti pohostinství. Jedinečný design vyzařuje teplé
světlo do všech směrů a představuje tak skutečnou alternativu k žárovkám. Zvláště
se hodí k trvalému osvětlení veřejných prostor, jako jsou haly, chodby a schodiště.
Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED je kompatibilní
se stávajícími svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové
zdroje). Umožňuje dosáhnout značných úspor energie (až 80 % v porovnání
s tradičními žárovkami) a poskytuje špičkovou kvalitu světla. Životnost 25 000 hodin
přitom snižuje náklady na údržbu. Možnost použití s moderními stmívači dále
zvyšuje účinnost a současně napomáhá při vytváření požadované atmosféry.

Výhody
• Snadná náhrada a modernizace, ideální pro použití v celkovém osvětlení
• Jedinečný design a světelný efekt napodobující žárovkové osvětlení
• Úspora energie až 80 % oproti tradičním žárovkám

Vlastnosti
• Funkce postupné regulace umožňuje ztlumit úroveň osvětlení na teplé odstíny
tradičních žárovek
• Rozsah regulace je kompatibilní s širokou řadou stmívačů.
• Životnost 25 000 hodin
• Světlo bez ultrafialové a infračervené složky

Aplikace
• Hotely, restaurace, bary, kavárny
• Haly, chodby, schodiště, recepce
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MASTER LEDcandle

Versions
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