Werp een helder licht
op uw zaak!
Waarom
led-paneel IRIS?

• Op hoog niveau presteren
met led-paneel IRIS

Werp een helder licht op uw zaak!
Of het nu gaat om een kantoor,
laboratorium of praktijk, led-paneel IRIS
biedt optimale verlichting om uw werk op
hoog niveau uit te voeren.
De hoeveelheid licht en de kleurweergave
van led-paneel IRIS is perfect afgestemd
op het natuurlijk verlichten van uw ruimte.

Zo ontstaat een prettig klimaat waar u
gedurende de dag productief bent én blijft.
Vijf jaar garantie!
Het licht van led-paneel IRIS is uniek.
Het paneel zelf is van zeer hoge kwaliteit.
Uw vertrouwen wordt bevestigd met maar
liefst vijf jaar garantie.

• Ontspannen werken
Rustiger voor uw ogen
en meer werkplezier.

• Precisiewerk op
hoog niveau

Optimale weergave van
kleuren en details.

• Energie efficiënt

Langere levensduur en
minder energie verbruik.

‘De verlichting is zo natuurlijk.
Het lijkt net alsof ik buiten ben’

‘Het neutrale, heldere licht helpt mij bij het
uitvoeren van precisiewerk’
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Met de unieke combinatie van optimale waardes is
led-paneel IRIS de perfecte verlichtingsoplossing voor
elke werkplek. Led-paneel IRIS is perfect afgestemd
om uw praktijkruimte natuurlijk te verlichten.
Uitvoeringen:
LP44E559+ (595 x 595 x 10 mm)
LP44B559+ (1195 x 295 x 10 mm)
• Hoge CRI van 95
• CQS van 91,7
• UGR van onder de 19
• 4000 lumen bij 44 watt
• CCT van 5500 kelvin
• Ripple free driver
• Mogelijkheid tot dimmen
• Power Factor van 0,95

‘Het vermogen halveert
terwijl de hoeveelheid
licht verdubbelt!’
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‘Eenvoudig het
juiste licht.’

