
Produktbeskrivelse
MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb-serien i plast gir en glødende effekt som kan dimmes, og skaper

en innbydende, varm atmosfære, noe som gjør den ideell som allmennbelysning i

servicesektoren. Den unike designen utstråler varmt lys i alle retninger, og dette gjør

den til et reelt alternativ til glødelamper. De er spesielt godt egnet for fellesområder,

for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER

LEDbulb i plast er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatninger og

gjør det enkelt å skifte ut glødelamper og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en

levetid på 25 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene. De kan brukes

sammen med de fleste dimmere, som øker effektiviteten ytterligere, samtidig som

det er lettere å oppnå ønsket atmosfære.

Fordeler
• Enkel (ettermonterbar) erstatning for generell belysning og takbelysning

• Unik design og lyseffekt som etterligner lyskvaliteten i glødelamper

• Opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med tradisjonelle glødelamper

Funksjoner
• Med funksjonen for gradvis dimming kan du dimme lysnivået til varmetonene fra

tradisjonelle lamper

• Dimmeområde som er kompatibelt med en lang rekke dimmere

• Levetid på 25 000 timer

• UV- og IR-fritt lys

Søknad
• Hoteller, restauranter, barer, kafeer
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Versions
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Product D C

MASTER LEDbulb DT 5.5-40W B22 A60 CL 60,5 mm 108 mm
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