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Philips MASTER
lâmpada LED
MASTER lâmpada LED
A MASTER GLOW LEDbulb A60 7W proporciona um brilho regulável para obter um
ambiente convidativo, e o seu design único irradia uma luz acolhedora em todas as
direcções, tornando-a uma verdadeira alternativa à lâmpada incandescente. A
MASTER LEDbulb A55 6W fornece uma luz suave e quente regulável. As
MASTERLEDbulbs são particularmente adequadas a zonas públicas como entradas,
corredores, escadas, onde a luz está sempre acesa.Compatível com instalações com
um casquilho E27 e concebido para substituição de lâmpadas incandescentes de
40W, as MASTER LEDbulbs possibilitam enormes poupanças de energia e
minimizam o custo de manutenção sem comprometer a qualidade da luz.Pode ser
utilizado em conjunto com a maioria dos interruptores de regulação de luz de última
geração, permitindo poupanças adicionais que ajudarão os proprietários de
estabelecimentos de hotelaria a recuperar o investimento ao fim de um ano.

Benefícios
• Efeito de brilho – luz quente a toda a volta com a MASTER LEDbulb 7 W
• Luz suave e quente e imagem elegante com a MASTER LEDbulb 6 W
• 80% de poupança de energia

Características
• 7W para substituir uma lâmpada incandescente de 40W
• 6W para substituir uma lâmpada incandescente de 25W
• Custo de manutenção mais baixo
• Vida útil 45 vezes mais longa para a versão de 6 W
• Vida útil 25 vezes mais longa para a versão de 7 W
• Regulável até 10%
• Adaptável e compatível com equipamentos existentes com casquilho E27 para
uma instalação fácil
• Sem mercúrio e materiais perigosos
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MASTER lâmpada LED

Aplicação
• Hotéis, restaurantes, bares, cafés
• Entradas, corredores, escadas

Avisos e Segurança
• Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
• Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air
space)
• Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions

Desenho dimensional
Product
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MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL
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