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Đèn halogen kim loại thạch anh nhỏ gọn với hai tim đèn

Lợi ích
• Hệ thống đèn nhỏ gọn và rất hiệu quả 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 (bán) chuyên nghiệp thường xuyên được phủ sóng truyền hình

Tính năng
• Nguồn sáng có thiết kế cực kỳ gọn ghẽ (Ống hồ quang ngắn) cho hiệu suất chiếu
sáng cao và độ hoàn màu vượt trội
• Thiết kế hai tim đèn cho tuổi thọ cao
• Ánh sáng trắng tự nhiên, độ hoàn màu cao và độ ổn định màu tốt
• 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 và chiếu sáng sân bãi

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
• 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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