Lighting

Mô tả sản phẩm
HPI-T High Wattage
Đèn halogen kim loại thạch anh có vỏ bọc trong suốt

Lợi ích
• Mức độ an toàn và tiện ích cao, được duy trì suốt thời hạn sử dụng
• Chi phí bảo trì rất thấp

Tính năng
• Vỏ bọc dạng ống tròn trong suốt
• Công nghệ 3-dải tần độc đáo mang lại hiệu suất chiếu sáng cao ngay từ ban đầu
và trong suốt thời gian sử dụng dài của đèn
• Cho ra ánh sáng trắng tự nhiên với độ ổn định màu tốt

Ứng dụng
• Chiếu sáng thể thao, chiếu sáng các tòa nhà và công trình kỷ niệm, chiếu sáng sân
bãi, ví dụ: bến cảng và công trường xây dựng

Phiên bản
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HPI-T High Wattage

Bản vẽ kích thước
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