Lighting

Veja as cores de
maneira natural
MASTER TL-D 90 De Luxe
Esta lâmpada TL-D realça as cores, dando a elas uma aparência mais natural. Sendo
assim, é extremamente indicada para aplicações em que é necessária uma exata
identificação das cores: salas de primeiros socorros e tratamento em hospitais, salas
de impressão, joalherias, dentistas, cabeleireiros, museus e lojas.

Benefícios
• Nível muito bom de reprodução de cor, fazendo com que os produtos pareçam
mais atrativos e as cores mais precisas que com a luz natural.
• Permite que o consumidor tenha melhores propriedades de reprodução de cor
sem (quase) nenhuma redução do nível de luz.
• Permite que o consumidor (de certos segmentos) cumpra as novas normas
europeias para iluminação de locais de trabalho internos (CEN 12464-1), sem
precisar investir em novas luminárias.

Características
• Revestimento fluorescente de alta qualidade que proporciona melhor reprodução
de cor.
• Utiliza a tecnologia trifósforo que aumenta a eficiência.
• Retrofit para as luminárias atuais com lâmpadas TL-D convencionais.
• Disponível em várias designações de cor.

Aplicação
• Iluminação comercial que requer elevado nível de reprodução de cores (lojas de
departamento, museus, etc.)

Avisos e Segurança
• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do
not use a vacuum cleaner.
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