
Lâmpadas de
filamento de LED
clássicas para
iluminação decorativa
Lustres e candelabros de LED com filamento
clássico

Com um design tradicional, os lustres e os candelabros de LED com filamento

clássico combinam as formas familiares dos lustres e candelabros incandescentes

com os benefícios da tecnologia LED de longa duração. Eles oferecem luz branca

quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando

comparadas aos lustres e candelabros padrão.

Benefícios
• Cerca de 90% de economia de energia

• Vida útil prolongada que reduz a necessidade de substituição

• Fácil substituição de lâmpadas convencionais clássicas

Características
• Design tradicional com forma clássica

• Projetadas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas

• Ajuste perfeito e acabamento de alta qualidade

• Alta renderização de cor (CRI acima de 80) para cores vivas

• Ecológicas: não contêm mercúrio ou outras substâncias perigosas

Aplicação
• Perfeito para instalações decorativas

• Aplicações domésticas

• Hospitalidade: restaurantes e hotéis
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Versions

LEDbulb CLA B35 E14 TA
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LEDCla 25W B35 E14 825 WV ND+E27 BR/MX 35 mm 114 mm
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Lustres e candelabros de LED com filamento clássico
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