Lighting

Biến thế ET-S Tiêu
chuẩn
Biến thế ET-S
Biến thế điện tử tần số cao (có sẵn phiên bản 60, 105 và 150 W), hoạt động với bóng
đèn halogen 12 V

Lợi ích
• Hiệu suất cao so với biến thế điện từ
• Thiết kế đèn đơn giản tuân thủ EMI
• Có thể điều chỉnh độ sáng nhờ bộ điều chỉnh độ sáng theo cạnh đầu và cạnh kết
thúc của sóng xung đã được Philips phê duyệt

Tính năng
• Tuổi thọ 30.000 giờ
• Tuân thủ EMI
• Đầu nối vít
• Chứng nhận CE, SELV
• Hoạt động an toàn nhờ chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và quá nhiệt

Ứng dụng
• Chiếu sáng nội thất nhà ở: phòng khách, trang trí và chiếu sáng tạo điểm nhấn
• Ứng dụng chuyên nghiệp: khu vực lễ tân, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và phòng
triển lãm
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ET-S 15 LED 220-240V 3,4 mm 29,0 mm 23,4 in 115,0 mm 105,0 mm 45,0 mm
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