Lighting

Chúng tôi thiết kế bộ
đèn nhỏ để giúp bạn
thực hiện những công
trình hoành tráng
MasterColor CDM-TM
Ra mắt đèn halogen kim loại lõi sứ 20W với kích cỡ nhỏ nhất cùng với chấn lưu điện
tử e-Vision® độc đáo. Bộ đèn này có kiểu dáng đẹp mắt và giá thành phải chăng,
giúp bạn hướng sự tập trung vào hàng hóa thay vì sự rối mắt trên trần nhà.

Lợi ích
• Thiết kế thu nhỏ giúp cho các bộ đèn nhỏ hơn, ít tạo sự rối mắt trên trần nhà và
tăng cường độ tập trung vào hàng hóa.
• Khả năng định vị chính xác trong chóa phản quang đem lại hiệu suất tối ưu cho
chóa phản quang.
• Đèn, chấn lưu điện tử và đế đèn xoắn & khóa được phát triển thành một hệ thống,
cùng với thiết kế dễ lắp đặt và thay đèn.

Tính năng
• Khả năng vận hành hệ thống hiệu quả năng lượng giúp giảm chi phí vận hành.
• Chất lượng màu sắc tuyệt vời lên tới 90 CRI, 3000K.
• Đèn nhỏ hơn tới 40% so với tiêu chuẩn trong ngành.
• Đèn, chấn lưu điện tử và đế đèn xoắn & khóa được phát triển thành một hệ thống.
• Có các loại công suất 20 và 35 Watt.

Ứng dụng
• Lý tưởng cho chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng trưng bày trong cửa hàng
bán lẻ chuyên dụng và các ứng dụng kiến trúc ngoài trời.
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MasterColor CDM-TM

Cảnh báo và An toàn
• R "CẢNH BÁO: Loại đèn này có thể gây bỏng da và sưng mắt nghiêm trọng do phóng xạ tia cực tím bước sóng ngắn nếu lớp vỏ bọc
bên ngoài đèn bị vỡ hoặc thủng. Không nên sử dụng loại đèn này tại địa điểm có người xuất hiện lâu trừ khi có sử dụng thiết bị bảo
vệ đầy đủ hoặc cảnh báo an toàn. Trên thị trường có bán một số loại đèn tự động tiêu hủy khi lớp vỏ bọc bên ngoài bị vỡ hoặc
thủng." Loại đèn này tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất phóng xạ FDA 21 CFR được nêu trong tiểu chương J. (Hoa Kỳ:21 CFR 1040.30
Canada: SOR/DORS/80-381)
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hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.
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