Lighting

Máng đèn batten với
thiết kế trang nhã
dành cho các bóng
TLED của Philips
Essential LEDtube Batten
Sản phẩm này là một máng đèn batten riêng để lắp vừa với sản phẩm Philips TLED
mang thiết kế trang nhã và độ an toàn cao

Lợi ích
• Được thiết kế cho bóng đèn LEDtube của Philips
• Thiết kế tăng cường độ an toàn cho việc sử dụng và lắp lại bóng đèn
• Lắp đặt đơn giản

Tính năng
• Nguồn điện ở một đầu, được thiết kế riêng cho Philips LEDtube 4ft/2ft
• Thông báo cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về việc sử dụng loại bóng
đèn khuyên dùng
• Cầu chì tích hợp bảo vệ khỏi việc sử dụng bóng đèn huỳnh quang không phù hợp
• Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60598
• Rãnh “dẫn hướng” dây giúp lắp đặt dễ dàng và gọn gàng
• Giá đỡ kẹp

Ứng dụng
• Chiếu sáng chung, trong nhà
• Bãi đỗ xe trong nhà, công nghiệp, cửa hàng, văn phòng, trường học
• Chiếu sáng tuyến tính ở khoảng cách xa
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