
MASTER LEDcandles
– iøynefallende
design for lysekroner
og andre dekorative
armaturer
MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for

allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i

hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere,

samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller

matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne

armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse

lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved

lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske

og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt

lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De

flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et

unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en

perfekt måte

Fordeler
• Strålende, varmhvitt lys

• Energibesparelser på opptil 80 %

• Lavere vedlikeholdskostnader
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Funksjoner
• Kan ettermonteres med eksisterende E14- og B15-holdere

• Levetid 20 000 timer

• Fås i klar og matt versjon

• Uten kvikksølv og skadelige materialer

Søknad
• Hoteller, restauranter, barer og kafeer

• Lyskrone, vegglampe eller moderne armatur

Versions

LEDluster MAS SLR1 P48 B22 CL

Målskisse

D

C

Product D C

MAS LEDlustre DT 5.5-40W B22 P48 CL 50 mm 93 mm
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