Lighting

LED žárovky CorePro
s vysokým světelným
tokem poskytují
vynikající kvalitu
světla pro každodenní
osvětlení.
Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen
LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary
klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky
s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými
žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat
a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným
tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které
nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Výhody
• 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips
• Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn
• Snadná náhrada běžných světelných zdrojů při modernizaci

Vlastnosti
• Tradiční design
• Vysoký světelný tok
• Vysoká účinnost
• Dlouhá životnost
• Snadná montáž
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Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Aplikace
• Domácnost
• Sklady

Versions

Rozměrové výkresy
Product
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CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
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