Lighting

Solusi lampu lilin dan
kilau LED yang
terjangkau
Lilin dan kilau CorePro LED
Lampu lilin dan kilau CorePro LED didesain untuk penggantian retrofit lampu pijar,
dan umumnya menarik untuk lampu gantung. Sesuai dengan peralatan dengan
dudukan E14 untuk lampu lilin dan dudukan E14 atau E27 untuk lampu kilau, dan
tersedia dalam temperatur warna putih hangat, putih, atau kuning dingin. Lampu
LED memberikan penghematan energi besar dan biaya perawatan minimal. Lampu
lilin dan kilau CorePro LED cocok untuk kebutuhan dasar pencahayaan Anda.
Lampu ini memberikan cahaya indah dan performa tepercaya yang Anda harapkan
dari LED dengan harga terjangkau.

Benefits
• Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu halogen
• Biaya perawatan rendah
• Kompatibilitas yang luas dengan transformator

Features
• Mudah dimodifikasi
• Lampu langsung menyala terang penuh: Bohlam LED Philips memberikan tingkat
kecerahan penuh secara langsung setelah penyalaan
• Tersedia dalam versi jernih dan buram
• Masa pakai 15.000 jam
• Lampu bebas UV dan IR

Application
• Hotel, restoran, bar, kafe, museum, toko
• Lobi, area resepsionis, pameran
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Lilin dan kilau CorePro LED

Versions

Dimensional drawing
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