
Természetes színek
visszaadása
MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Ez a TL5 High Output lámpa (16 mm-es csőátmérő) kiváló színmegjelenítést biztosít

(CRI <gt/> 90). Ez azt jelenti, hogy a színek természetesnek, tehát gazdagabbnak,

telítettebbnek és szebbnek tűnnek, mint nappali fényben szemlélve. A lámpát olyan

területeken érdemes alkalmazni, ahol a színmegjelenítés kulcsfontosságú, például

nyomdaiparban, könyvtárakban, múzeumokban, kórházakban és üzletekben (ékszer,

virág, ruházat, textil, bőr, szőnyegek).

Előnyök
• Lehetővé teszi a világítási rendszer méretének csökkentését, illetve maximális

szabadságot biztosít a lámpatestek formatervezésében. A lámpák hossza úgy lett

meghatározva, hogy könnyen illeszkedjenek a mennyezeti modulrendszerekbe.

• Gyakorlatilag állandó fényáram jó fényáram-megmaradással

• Kiváló színvisszaadás

Szolgáltatások
• 40%-kal vékonyabb a TL-D lámpáknál

• Magas hatásfokú, többrétegű fénycsőbevonat az előbevonat mellett

• Kifejezetten elektronikus előtéttel történő használathoz készül, és jól

alkalmazható fényerő-szabályozáshoz

• Maximális fénykibocsátás körülbelül 35 °C hőmérsékleten, bármely égetési

pozícióban, megszakítási funkcióval rendelkező elektronikus előtét használata

esetén

• -15 és +50 °C között felkapcsolható

Alkalmazás
• Ahol fontos a magas szintű színfelismerés: kórházak sürgősségi és betegellátó

helyiségei, nyomtatótermek, ékszergyártás, fogászatok, fodrászatok, múzeumok

és üzletek.
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Figyelmeztetések és biztonság
• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát

30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le

újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!
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