
Philips MASTER
LEDspot PAR - Het
energiebesparende
alternatief voor
verlichting in
openbare ruimten.
MASTER LEDspot PAR

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie

PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is

keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor

algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd

brandt.

Voordelen
• Tot 89% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen.

• Geschikt voor retrofitvervanging en compatibel met bestaande armaturen met E27

lampvoet.

• Lage onderhoudskosten

• Geschikt voor toepassing binnenshuis. De 13-100W PAR38 is ook geschikt voor

buitengebruik.
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Kenmerken
• Levensduur van 45.000 uur

• (behalve PAR38OD = 20000uur).

• Dimbaar

• (behalve PAR38 OD).

• UV- en IR-stralingsvrij licht voor minder warmteproductie en bescherming van

warmtegevoelige voorwerpen

• Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing
• Geschikt voor hotels, restaurants, bars, cafés, musea, winkels, kunstgaleries,

entreeportalen, gangen, trappenhuizen, toiletten, receptieruimten, exposities,

vitrinekasten.

Versions

LEDspots MAS PAR20 E27

Maatschets

D

C

Product D C

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D 68 mm 87 mm

MASTER LEDspot PAR
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Accent Diagrams

Accent Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W

840 PAR20 40D

Beam Diagrams

Beam diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W

840 PAR20 40D
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