
*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

M
P

Fixed

40˚

Anti-dazzle
Angle

Mini Gemini 48

www.mpillumination.com
ΣΠ

ΟΤ
 ΧΩ

ΝΕ
ΥΤ

Α 
ΟΡ

ΟΦ
ΗΣ

  | 
 R

EC
ES

SE
D 

SP
OT

LI
GH

TS

Standard

Upon Request

2340mm40mm48mm

 3.0W  350mA |  | 3000  KELVIN | 200  LUMEN38608

CRI 80 | Led source power & Luminaire Flux

 εσωτερικού χώρου  
 σταθερό 
 κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο 
 με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα 
 με ενσωματωμένο cob led 
 τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό 
 για μείωση της θάμβωσης 
 κατάλληλο για darklight φωτισμό 
 ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης 
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led 
 CRI80 
 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας  
 κατόπιν παραγγελίας με CRI 90 
 σε θερμοκρασία χρώματος 3000 Κelvin 
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-4000 Κelvin 
 με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης 
 με δέσμη 24°-40° 
 κατόπιν παραγγελίας με 15°-60° 
 λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/o� 
 ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt 

 Recessed led spotlight 
 for indoors use  
 �xed 
 from die cast aluminum 
 with small aperture in black color 
 and light source positioned deep 
 for darklight e�ect and reduce of glare 
 with incorporated 1 cob led source 
 adjusted on a high performance heatsink 
 for best thermal management 
 CRI80 as standard  
 upon request available with CRI 90 
 upon request available with 2 SDCM 
 in 3000 Kelvin 
 upon request in 2700-4000 Kelvin 
 with high performance re�ector or lens 
 available with 24°-40° beam angle 
 upon request available with 15°-60° beam angle 
 works with remote led driver 
 on/o�, dimmable phase cut/Dali/1-10volt 
 works with remote led driver on/o� as standard 
 available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt 


