Lighting

Bela luz brilhante,
desenho compacto.
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5
Lâmpada cerâmica de vapor metálico de alta eficiência, base simples, miniaturizada
e que emite uma luz viva e radiante.

Benefícios
• Luz branca radiante com um facho de alta intensidade que dá às mercadorias
uma aparência irresistível.
• A cor e a saída de lúmen estáveis durante toda a vida útil mantêm sua loja
atraente ano após ano.
• Cabe em luminárias pequenas que chamam menos atenção.

Características
• Luz branca viva e radiante.
• Excelente reprodução de cores, com destaque para vermelho.
• Alta eficiência.
• Cor estável durante toda a vida útil.
• Vidro que bloqueia UV.
• Tamanho reduzido.

Aplicação
• Iluminação de destaque aplicação comercial.

Avisos e Segurança
• Use exclusivamente em luminária totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
• A luminária deve ser capaz de impedir que pedaços quentes da lâmpada se espalhem em caso de ruptura da lâmpada.
• Use exclusivamente com reator eletrônico.
• O equipamento controlador deve conter uma proteção de fim de vida útil (IEC61167, IEC 62035).
• Para lâmpada PGJ5 de 20W, use exclusivamente reator eletrônico Philips HID PV mini PGJ5 22W.
• Para lâmpada PGJ5 de 35W, use exclusivamente reator eletrônico Philips HID PV mini 35W.
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Dados sujeitos a alteração

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Versions
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