Lighting

Opis produktu
HORTI
Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą zewnętrzną bańką i mocnym
strumieniem świetlnym zoptymalizowanym pod kątem naświetlania roślin

Korzyści
• Wydajność zoptymalizowana pod kątem zastosowań ogrodniczych
• Wysokie utrzymanie strumienia świetlnego do naświetlania roślin — wyższa jakość
i doskonały wzrost roślin przez cały okres użytkowania

Cechy
• Przezroczysta podłużna zewnętrzna bańka
• Ceramiczna bańka wyładowcza z unikatową technologią Philips Integrated
Antenna (PIA) zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę
• Zaawansowany pochłaniacz gwarantuje doskonałe utrzymanie strumienia
świetlnego i odporność na awarie
• Koncepcja „Green Power” — światło o zoptymalizowanym mikromolowo
strumieniem (do naświetlania roślin)
• Koncepcja „Plus” w połączeniu z wysoką skutecznością przekłada się na mocny
strumień świetlny
• Koncepcja „Agro” — światło o zoptymalizowanym spektrum

Zastosowanie
• Do zastosowań ogrodowych, naświetlania roślin, asymilowania światła

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku
stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego
rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
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Dane wkrótce ulegną zmianie

HORTI

Rysunki techniczne
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