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NYT REVOLUTIONERENDE DOWNLIGHT FRA A LED

EVO S Full Spectrum
Få den dybrøde glød tilbage på sommerens
tomater, rosebuketten og de saftige røde bøffer.
EVO S har Full Spectrum-diode, hvilket sikrer
markedets absolut højeste farvegengivelse på
alle farver.

FARVEÆGTE LYS PÅ ALLE FARVER
LED-belysning har indtil nu haft svært ved at gengive den røde farve. Selv om CRI eller RA-værdien
har været god på mange produkter i flere år, så
har man i disse beregninger ikke medregnet den
røde farve R9. EVO S Full Spectrum har farveægte
lys på den røde farve R9, hvilket gør EVO S helt
unik på markedet.

2700K TM-30 grafer

EVO S i udendørsversion leveres med overfladebehandling fra svenske AkzoNobel og leveres med
10 års korrosionsgaranti.
3000K TM-30 grafer

Siden 2013 har A LED A/S udviklet og produceret vores egne
energivenlige indbygningsspot af højeste kvalitet.
EVO10 er en af de første modeller, vi satte i produktion, og den er stadig
blandt vores mest populære spots.
I dag har vi et af Danmarks bredeste udvalg af indbygningsspots,
der alle er designet og udviklet af os selv i tæt samarbejde med vores
kunder.
Alle vores spots er udviklet med henblik på nem montering, og der er
naturligvis minimum 5 års garanti på samtlige.

EVO DOWNLIGHTS

by

ENDNU EN BÆREDYGTIG NYHED

EVO ECO

6W
EVO1 Gen2 WAGO-klemmer

EVO ECO har en enestående dæmpningsteknologi på forskellige

for- eller bagkantsdæmpere kombineret med flimmerfri belysning og
en RA-værdi på imponerende 97.
Velegnet til de fleste belysningsløsninger. Lynhurtig, værktøjsfri monSpectrum Distribution
tage og skruefri terminalblok.
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EVO10 NATURE
EVO10 Nature er vores mest miljøvenlige spot.

Spottets indpakning er lavet af genanvendeligt
papir – helt uden plastik og andre miljøskadelige
materialer. Leveres i papkasser á 20 stk.

EVO7 Dali/Push

Pris EVO10 NATURE kan købes inkl. LED-pære.
Inkl. Philips CorePro 4W dæmpbar
Inkl. GU10 5,5W Vitro dæmpbar
CorePro

VITRO
EVO11 Indendørs/udendørs

EVO5

Gen2
EVO5 Gen2 har en indbygningshøjde på kun
40 mm. Spottet har lav blænding, høj lyskvalitet
(RA>95) og 100% flimmerfri dæmpning.
Med skruefjeder til montage, hvilket gør spottet
særlig velegnet til gips og roldtekt, rockfon og
andre typer akustiklofter.
LOGIN PÅ ALED.DK FOR AT SE PRISER

EVO12 Gen2

