
Η προσιτή λύση LED
Essential LEDspot PAR

Το Essential LED PAR είναι ένα οικονομικά προσιτό σποτ LED που έχει σχεδιαστεί για την
αντικατάσταση και αναβάθμιση των σποτ αλογόνου PAR. Παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού και
άμεση εξοικονόμηση ενέργειας – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση. Η σειρά Essential

LED της Philips έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σποτ και γενικού φωτισμού στους κλάδους
της φιλοξενίας και των καταστημάτων.

Οφέλη
• Μειωμένο λειτουργικό κόστος χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80%

• Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στην πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με
τα συμβατικά σποτ αλογόνων

• Εύκολη αντικατάσταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου φωτιστικού σε τεχνολογία LED

• Χαμηλή αρχική επένδυση

Χαρακτηριστικά
• Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το σποτ αλογόνου PAR

• Άμεση αντικατάσταση σποτ αλογόνων με τους υφιστάμενους μετατροπείς
• Διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες
• Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Εφαρμογή
• Φιλοξενία (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες)

• Καταστήματα
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Versions

MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

C

Product D C

Essential LED 10-80W PAR38 827 25D 122 mm 134 mm

Essential LEDspot PAR
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Accent Diagrams

Accent Diagram - Essential LED 10-80W PAR38

827 25D

Beam Diagrams

Beam diagram - Essential LED 10-80W PAR38

827 25D

Essential LEDspot PAR
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