
A CorePro High Lumen
LED-es fényforrások
kiváló fényminőséget
biztosítanak a
mindennapi világítási
feladatokhoz
Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló CorePro LED-es

fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű

választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék

lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os

energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro High Lumen LED-es fényforrások

kiváló fényminőséggel rendelkeznek, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően

csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök
• 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest

• Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát

• A hagyományos lámpák egyszerűen, közvetlen cserélhetők

Szolgáltatások
• Hagyományos kialakítás

• Magas fényáram

• Magas fényhasznosítás

• Hosszú élettartam

• Könnyen szerelhető
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Alkalmazás
• Otthonok

• Raktárak

Versions

LEDbulb E27 A67

Méretezett rajza

D

C

Product D C

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG 70 mm 128 mm
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