Lighting

Luz radiante,
eficiência
incomparável.
MASTERColour CDM-T Elite
Lâmpada cerâmica de vapor metálico de alta eficiência e base simples que produz
uma luz brilhante com excelente reprodução de cor.

Benefícios
• Luz branca radiante com um facho de alta intensidade que dá às mercadorias
uma aparência irresistível.
• A cor e a saída de lúmen estáveis durante toda a vida útil mantêm sua loja
atraente ano após ano.
• O menor custo total de propriedade, resultado da alta eficiência (mesma luz,
menos energia ou mesma energia, mais luz) e longa vida útil.

Características
• Luz branca viva e brilhante.
• Excelente reprodução de cores, com destaque para vermelho.
• Alta eficiência com manutenção de lúmen incomparável.
• Desempenho de cor estável durante a vida útil.
• Vidro que bloqueia UV.

Aplicação
• Iluminação de acento e vitrine em lojas.
• Iluminação interior geral e decorativa.
• Iluminação de áreas externas
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Dados sujeitos a alteração

MASTERColour CDM-T Elite

Versions
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