
De betaalbare LED-
oplossing voor
kaarslampen
Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Standaard LED-kaarslampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een

E27-lamphouder en zijn ontworpen als retrofitvervanging van kaarsvormige

gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen. Ze bieden enorme

energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. De Standaard LED-

kaarslamp is perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Hij levert het prachtige licht

en de prestaties die u van de LED-technologie verwacht, voor een betaalbare prijs.

Voordelen
• Met een puur en elegant ontwerp is deze kaarslamp de perfecte vervanger voor

uw conventionele matte kaarslampen

• Tot 90% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen

• Lange levensduur met lagere onderhoudskosten

Kenmerken
• Gemakkelijk later aan te brengen in bestaande E27- en E14-lamphouders

• Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke

helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.

• Lange levensduur en met zeer goede lichtkwaliteit

• Verkrijgbaar in 3000 K en 6500 K
• UV- en IR-stralingsvrij licht

Toepassing
• Hotels, restaurants, bars, cafés

• Hotelkamers, lobby’s, gangen, trappenhuizen, toiletten
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Versions
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