
MASTER LEDspot LV
AR111 - idealisk för
punktbelysning i
butiker
MASTER LEDspot LV AR111

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta

G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk

ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det

högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet.

Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med

sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar

som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör

den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer

av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen

AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Fördelar
• Högintensivt ljus för accentbelysning med starkt, bibehållet ljusflöde

• Få mer levande och klara färger i längden som framhäver det vackra i

butiksskyltningen

• Innovativ design med en problemfri ersättningslösning som förbättrar miljön i

butiks-, hotell- och restauranglokaler
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Funktioner
• Prisbelönt design i kategorin innovatin produktdesign

• Högintensitetsstråle som kan likställas med AR111 50 W, 75 W, 100 W

• Bättre färgåtergivning med högt CRI-värde och bibehållen naturlig färgstyrka

• Högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg med lång livslängd på 25 000 till 40

000 timmar

• Utbytbar med G53-armaturer

Användning
• Butik: mode, kosmetik, smycken, mat, konceptbutiker, museer, utställningar

• Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, restaurang, barer,

kaféer

• Hem: matsal, vardagsrum, hall

Versions

Måttskiss

D

C

Product D C

MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D 111 mm 62 mm

MASTER LEDspot LV AR111
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Accent Diagrams

LEDspots 75W G53 AR111 940 24D

Beam Diagrams

LEDspots 75W G53 AR111 940 24D

MASTER LEDspot LV AR111
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