
Η προσιτή λύση κεριών
LED
Κεριά και luster Standard LED

Οι λαμπτήρες κεριού Standard LED είναι συμβατοί με υφιστάμενα φωτιστικά με βάση E27

και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως, αλογόνων και
λαμπτήρων κεριού εξοικονόμησης ενέργειας. Προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση
ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης. Ο λαμπτήρας κεριού Standard LED

είναι το τέλειο κερί για τις βασικές σας ανάγκες φωτισμού. Προσφέρει το όμορφο φως και
την απόδοση που αναμένετε από την τεχνολογία LED σε προσιτή τιμή.

Οφέλη
• Με απλή και κομψή σχεδίαση, αυτό το κερί αποτελεί τον τέλειο αντικαταστάτη των
παραδοσιακών ματ κεριών

• Έως 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες
φωτισμού

• Μεγάλη διάρκεια ζωής με χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά
• Εύκολη αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με υποδοχές E27 και E14

• Άμεσος πλήρης φωτισμός: Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν το πλήρες επίπεδο
φωτεινότητάς τους αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν

• Μεγάλη διάρκεια ζωής και με πολύ καλή ποιότητα φωτός
• Διατίθεται σε 3000 K και 6500 K

• Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR

Εφαρμογή
• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
• Δωμάτια ξενοδοχείων, λόμπι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες
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Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Κεριά και luster Standard LED
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