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LIDER

LIDER AC *

LIDER A

LIDER B

*wybrane modele pasują do bazy sufitowej.
Charakterystyka:
reflektor typu spotlight LED, do montażu na
szynoprzewodzie lub na bazie sufitowej.
Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, układ
zasilający LED.
Montaż:
na szynoprzewodzie lub bazie sufitowej*.

LIDER B mini *

LIDER B micro

cora.pl

LIDER C *

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.
Najważniejsze korzyści:
- bardzo wysoka skuteczność świetlna,
- nowoczesny reflektor wyposażony w źródło
światła COB LED,
- unikalny wygląd,
- połączenie prostoty i nowoczesnego designu
w małej kompaktowej obudowie,
- pasywne chłodzenie o niespotykanej skuteczności,
- możliwość uzyskania bardzo precyzyjnego
oświetlenia powierzchni wystawienniczej
i sprzedażowej dzięki obrotowej głowicy wraz
z optyką,
- szybki i łatwy montaż na szynoprzewodzie.

Characteristic:
LED spotlight mounted on a track.
Technical description:
housing and spotlight holder made of aluminium
cast, powder-coated in black, white or grey colour,
reflector, LED power supply system.
Mounting:
on a track or a ceiling base*.
Application:
commercial and office facilities, representative
rooms, galleries, museums, car showrooms.
The most important benefits:
- very high luminous efficiency,
- a modern reflector equipped with COB light
source,
- unique appearance,
- a combination of simplicity and modern design
in a small compact housing,
- passive cooling with unusual efficiency,
- the possibility of obtaining a very precise
illumination of the exhibition and sales area
thanks to the rotating head with optics,
- quick and easy mounting on a track.
*only selected models may be applied with the
ceiling base.
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LIDER

LIDER D *
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