
Produkt
CDM-SA/T

CDM-SA/T den grønnere måde at oplyse natten på med en høj lyseffektivitet der

producerer flere lumen pr. watt end standard Architainment-lyskilder. CDM-SA/T er

det grønne alternativ til at oplyse natten. I tillæg hertil skaber den optimale

lyskildegas og lyskildens korte lysbue en lysstråle med høj intensitet og en fantastisk

farvegengivelse.

Fordele
• Høj lysintensitet p.g.a. den lille lysbue

• Funklende lys hvidt lys (4200K)

• Stabil farve igennem levetiden

• God farvegengivelse CRI<gt/>90

• Lang levetid i.f.t. halogen lamper

• Lav varmeudstråling

• UV Block

Funktioner
• Høj lyseffektivitet

• Kompakt lysbue

• Optimal lyskildegas

Anvendelsesområder
• Lysleder

• Dekorativ arkitektonisk belysning

• Butikker og butiksvinduer

Advarsler og sikkerhed
• Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i

30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din

lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Product family leaflet, 2023, april 13 registrerede til at ændre

LightingLighting



Versions
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Product D (max) O L (min) L (max) L C (max) F (max) F F (min)

CDM-SA/T

150W/942

1CT/12

20 mm 6

mm

55 mm 57 mm 56

mm

110 mm 31 mm 30

mm

29 mm
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© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert

ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar

for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er

ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify

Holding eller deres respektive ejere.

www.lighting.philips.com

2023, april 13 - registrerede til at ændre


