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صفحه:

الحاقیه لیست قیمت فروش (مصرف کننده)

الحاقیه شماره 1

غ  LEDپروژکتوری ضد نم و غبار( )IP66مدل اپتيلوكس ،با پخش نور متقارن تیز
چرا 
ردیف
21

کد کاتالوگ
M311SNLED2-S

شرح کاال
 37وات با شار نوری  5000لومن ،4000K ،طوسی

7 /۸

تاریخ96/04/31 :

قیمت به ریال
2,980,000

غ  LEDپروژکتوری ضد نم و غبار( )IP66مدل اپتيلوكس ،با پخش نور متقارن باز
چرا 
22

M311SWLED2-S

 37وات با شار نوری  4500لومن ،4000K ،طوسی

2,980,000

چراغهای  LEDپروژکتوری ضد نم و غبار( )IP66مدل اپتيلوكس ،با پخش نورنامتقارن
23

M311SALED2-S

 37وات با شار نوری  4500لومن ،4000K ،طوسی

2,980,000

24

M311SALED3-S

 54وات با شار نوری  ۶5۰۰لومن ،4000K ،طوسی

3,395,000

25

M311SALED4-S

 7۲وات با شار نوری  8500لومن ،4000K ،طوسی

3,910,000

چراغ  LEDمعابری ضد نم و غبار( )IP66مدل اپتيلوكس
26

M311SULED2-S

 37وات با شار نوری  3800لومن ،4000K ،طوسی

2,980,000

در چراغهای اپتیلوکس به رنگهای مشکی و شیری ،به ترتیب عبارتهای ( )BLو ( )Wبه جای عبارت ( )Sدر انتهای کد کاتالوگ جایگزین شده و قیمت بدون تغییر باقی میماند.

نوری LED
LED
سیلوکسمنبع
اپتیلوکس با
* چراغهای
درایور :فیلیپس
ماژول :ادیسون
درجه حفاظتIP66 :

صفحه:

الحاقیه لیست قیمت فروش (مصرف کننده)

الحاقیه شماره 1

چراغ  LEDپروژکتوری ضد نم و غبار( )IP66مدل اپتيلوكس ،با پخش نور نامتقارن
ردیف

کد کاتالوگ

شرح کاال

قیمت به ریال

27

M311ALED6-S

 106وات با شار نوری  ۱۴0۰۰لومن ،4000K ،طوسی

4,940,000

28

M311ALED7-S

 140وات با شار نوری  19000لومن ،4000K ،طوسی

5,580,000

در چراغهای اپتیلوکس به رنگ شیری ،عبارت ( )Wبه جای عبارت ( )Sدر انتهای کد کاتالوگ جایگزین شده و قیمت بدون تغییر باقی میماند.
چراغ اپتیلوکس با منبع نوری LED

*

درایور :فیلیپس
ماژول :ادیسون
درجه حفاظتIP66 :

8 /۸
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