Lighting

Lấp lánh hoàn mỹ,
hiệu quả vô song
MASTERColour CDM-TC Elite
Đèn phóng điện halogen kim loại lõi sứ một đầu nhỏ gọn có tuổi thọ cao, hiệu suất
cao, mang đến ánh sáng trắng lấp lánh sắc nét với độ hoàn màu cao

Lợi ích
• Chùm ánh sáng trắng cường độ cao lấp lánh sắc nét làm nổi bật nét hấp dẫn của
vật phẩm được chiếu
• Màu sắc ổn định và quang thông đầu ra được duy trì suốt thời gian sử dụng, giúp
cửa hàng của bạn tỏa ánh sáng lôi cuốn vượt thời gian
• Tổng chi phí sở hữu thấp nhất nhờ có hiệu suất cao (cùng mức độ sáng nhưng ít
tiêu thụ năng lượng; hoặc cùng mức tiêu thụ năng lượng mà cho độ sáng tốt hơn)
và tuổi thọ cao

Tính năng
• Ánh sáng lung linh sắc nét
• Khả năng hoàn màu xuất sắc, có thêm sắc đỏ
• Hiệu suất cao, vô địch về khả năng duy trì quang thông
• Hiệu ứng màu ổn định trong suốt thời hạn sử dụng
• Lớp thủy tinh chắn tia UV

Ứng dụng
• Chiếu sáng tạo điểm nhấn và trưng bày hàng hóa trong cửa hàng bán lẻ
• Chiếu sáng chung và chiếu sáng trang trí trong nhà
• Chiếu sáng sân bãi ngoài trời
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Cảnh báo và An toàn
• Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
• Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
• Chỉ sử dụng với bộ điều khiển điện tử
• Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC61167, IEC 62035)
• Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho
phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các
cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.
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Sơ đồ hoàn màu
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© 2022 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính
xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa
vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu
thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở
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hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.
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