Lighting

Mükemmel parlıklık,
mini tasarım
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Mini, tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü Seramik Metal Halide lamba,
yüksek renksel geriverimli ve keskin beyaz parıltılı ışık üretir.

Faydaları
• Keskin beyaz parıltılı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz
derecede çekici bir görünüm katar
• Yüksek verimlilik (aynı ışık, daha az enerji veya aynı enerji, daha fazla ışık) ve uzun
kullanım ömrü sayesinde en düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
• Küçük aydınlatma armatürlerine uyar

Özellikler
• Keskin beyaz parıltılı ışık
• Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim
• Rakipsiz lümen sürekliliğiyle yüksek verimlilik
• Kullanım ömrü boyunca sabit renk performansı
• Mini boyut

Uygulama
• Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
• Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
• Dış mekân alan aydınlatması
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MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Güvenlik ve uyarılar
• Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
• Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
• Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
• 50W için yalnızca Philips elektronik tertibatıyla kullanın
• Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
• Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba
kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir
plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions

Boyutlu çizim
Product

D (max) D

MASTERColour CDM-

13,3 mm 0,5 in 4,7

Tm Elite Mini 35W/930

O

mm

L (min) L (max) L

C (max)

28 mm 32 mm

56,7 mm

30
mm

GU6.5 1CT

Colour Rendering Diagrams

CDM-Tm 35W /930 GU6.5

LDCR_CDM-Tm_35W_930_GU65-Colour
rendering diagram
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© 2021 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin
herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu
belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

www.lighting.philips.com

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.
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