
Philips MASTER
LEDkaars- en
kogellampen, in het
oog springende
vormgeving voor
kroonluchters en
andere decoratieve
armaturen.
MASTER LED kaars‑ en kogellampen

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die

doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en

decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in

kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met

mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-

lampvoet. Mede door het het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de

esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen

brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit

licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product family leaflet, 2023, mei 2 Wijziging van gegevens voorbehouden

LightingLighting



Voordelen
• Sprankelend warmwit licht.

• Toepasbaar in zowel algemene als sfeerverlichting.

• Dimbaar

• Tot 80% energiebesparing

• Lagere onderhoudskosten

• Stijlvol, elegant en dragen bij aan een sfeervol interieur

Kenmerken
• Te gebruiken in bestaande E14 of E27-lamphouders.

• Levensduur van 20.000 uur

• Vrij van kwik en milieuonvriendelijke stoffen

Toepassing
• Hotels, restaurants, bars, cafés.

• Kroonluchter, wandlamp of moderne armatuur

Versions

LEDcandle MAS SLR1 BA38 E14 CL

Maatschets

D

C

Product D C

MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL 38 mm 129 mm

MASTER LED kaars‑ en kogellampen
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MASTER LED kaars‑ en kogellampen
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