Lighting

CDM-SA/T – ett
grönare sätt att lysa
upp kvällen
Broadway Arkitektonisk CDM-SA/T
Med ett högt ljusflöde som ger mer lumen per watt än Architainment-ljuskällor av
standardtyp är CDM-SA/T ett grönare alternativ för att lysa upp kvällen. Dessutom
skapar ljuskällans optimala fyllning och korta ljusbåge en stråle med hög intensitet
och utmärkt färgåtergivning.

Fördelar
• Högt ljusflöde
• Hög intensitet i strålen
• Utmärkta färger

Funktioner
• Högt ljusutbyte
• Kompakt ljusbåge
• Optimal lampfyllning

Användning
• Annonsering/textprojicering
• Fiberoptik
• Dekorativ arkitektonisk belysning utomhus
• Butiker och skyltfönster

Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i
30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste
återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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