Lighting

Produktbeskrivelse
CDM-SA/T
CDM-SA/T - Den miljøvennlige måten å opplyse natten Med en høy lumeneffekt
som produserer flere lumen per watt enn standard arkitektonisk lyskilder. CDM-SA/T
er et miljøvennlig alternative for belysning av natten med perfekt fargegjengivelse og
kompakt design.

Fordeler
• Høy lyskegle intensitet på grunn av kort lyskolonne (arc), aksialt montert
utladnings lyskolonne (arc) og liten og kompakt lampestørrelse
• Glitrende lys for frisk hvitt (4200K) farge inntrykk
• Stabil lysfarge gjennom levetid
• Utmerket fargegjengivelse CRI >90 (4200K)
• Lav driftskostnad gjennom høy lampe effektivitet
• Lang levetid sammenlignet med halogen lamper
• Lav varmeavgivelse øker person komfort (brukere og omgivelser)
• UV block reduserer risiko for bleking

Funksjoner
• Høy lumeneffekt
• Kompakt størrelse

Søknad
• Reklame/belysning av tekst
• Fiberoptikk
• Dekorativ utendørsbelysning, arkitektonisk belysning
• Butikker og butikk vindu

Warnings and safety
• Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30
minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk
støvsuger.
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