
Защо да изберете
тръбни светодиодни лампи
Philips LEDtubes?

LEDtube

1. Изберете правилната  
 тръбна светодиодна  
 лампа
  •  Тръбните светодиодни лампи  Philips LEDtubes    
                се предлагат със светлинен поток в диапазон      
                от стандартен, до висок или ултра, във варианти, 
                съвместими с електромагнитна и електронна 
                пуско-регулираща апаратура.
 •  Богатата продуктова гама отговаря на                                
                изискванията за  всякакъв тип приложение,                  
                от паркинги и индустриални зони, до приложение
                в търговски обекти и офиси.

2.  Лесна замяна на 
лампите

  •  Безпроблемна замяна и модернизация от        
   конвенционални тръбни луминесцентни  лампи  
   към светодиодни  Philips LEDtubes.

 •  Формата  и дължината на лампите е същата 
     като на тръбните лум. лампи, така че може да  
                продължите да използвате съществуващите  
      осветителни тела без да се налага да правите  
     модификации.    
 •  Въртящи се цокли на лампите: уникална функция,  
                която улеснява поставянето на лампата и         
                оптимизира  разпределението на светлината.

3.  Иновация и опит 
  Philips Lighting e лидер в областта на осветлението,  с 

постоянна програма за иновации, усъвършенстван 
процес на тестване на продуктите и гаранционно 
обслужване.

Защо да изберете тръбни 
светодиодни лампи  Philips 
LEDtubes?

Енергийна ефективност
•  От 40 до 65%  по-ефективни в сравнение с  

тръбните луминесцентни лампи TL-D.

Дълготрайно и надеждно решение
•  Среден живот на лампата до 50.000 ч ( в сравнение 

с 15.000 ч при TL-D), намалявате разходите си за 
поддръжка.

•  Продуктовата гама Philips Master LED e направена 
от нечуплива пластмаса. 

•  Подходящи за широк спектър от приложения.

Висококачествена светлина
•  Визуален комфорт: равномерна светлина, без 

трептене.
•  Силна наситеност на цветовете през целия 

експлотационен период.
•  Моментален старт.

С тръбните светодиодни лампи  Philips LEDtubes  можете да 
намалите разходите си за електричество и поддръжка,тъй 
като са със среден живот до 50.000 часа и с тях спестявате 
до 65% електроенергия. Какво е уникалното при тръбните 
светодиодни лампи  Philips LEDtubes?



Защо да изберете 
тръбните светодиодни 
лампи Philips LEDtubes 
HF, съвместими  с 
електронна пуско-
регулираща апаратура?

LEDtube HF

1.  Широк диапазон на 
съвместимост

 •   Тръбните светодиодни лампи  Philips LEDtubes  HF 
са съвместими с широка гама електронна пуско-
регулираща апаратура.

 •   InstantFit  е обещание за безпроблемен и лесен 
монтаж

2.  Получавате същия 
светлинен поток и 
едновременно спестявате 
електроенергия

 •   Портфолиото на LEDtube HF  е проектирано 
така, че да получите същия светлинен поток като 
едновременно с това спестявате  електроенергия, 
разполагайки с най-богатата гама от светодиодни 
лампи съвместими с електронна пуско-регулираща 
апаратура.

 •   Уникална високофункционалност, която се 
предлага единствено от Philips, с цел да постигнете 
пълна съвместимост на приложенията

3. Лесни за употреба
  Просто поставете тръбната светодиодна лампа Philips 

MASTER LED  в съществуващо осветително тяло (няма 
нужда от преокабеляване и допълнителни монтажни 
дейности)

4.  Безопасни и надеждни
   Дългосрочен и надежден избор, който позволява 

безпроблемна замяна и модернизация на инсталации с  
тръбни луминесцентни лампи  със  светодиодни Philips 
ТLED


