Lighting

Mô tả sản phẩm
MASTER MHN-SE
Đèn halogen kim loại với ống phóng điện thạch anh nhỏ gọn có một tim đèn GX-22

Lợi ích
• Hệ thống đèn nhỏ gọn và quang hiệu cao với đặc tính quang học chính xác điều
khiển chùm sáng tốt và giảm thiểu tràn sáng
• Khả năng hoàn màu rất tốt, tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu về thị giác cho cả
vận động viên và khán giả
• Quang phổ phân phối liên tục, mang đến giải pháp chiếu sáng ưu việt cho các sân
vận động chuyên nghiệp thường xuyên được phủ sóng truyền hình

Tính năng
• Chỉ cần 1 tim đèn cho hiệu suất quang học vượt trội
• Hiệu suất chiếu sáng cao
• Ánh sáng trắng tự nhiên, độ hoàn màu rất tốt và độ ổn định màu cao
• Nhiệt độ màu tương đương ánh sáng ban ngày, đảm bảo sự chuyển tiếp liền mạch
từ ánh sáng ban ngày sang ánh sáng nhân tạo

Ứng dụng
• Chiếu sáng thể thao chuyên nghiệp
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MASTER MHN-SE
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