LED-belysning
för skönhetsvård
i kliniska miljöer
Produktöversikt

Handmade
in Sweden

Bra ljus.
Bättre förutsättningar.
Hela dagen.
När resultatet av ditt arbete påverkas av nyanser, oavsett
om du arbetar med människor eller fina detaljer, så är
D-TECs högkvalitativa produkter rätt för dig.
D-TECs armaturer har två saker gemensamt, enastående ljuskvalitet och
ögonkomfort i världsklass. Våra produkter är designade för att förhöja
ditt arbetsresultat och välbefinnande. Våra armaturer lämpar sig utmärkt
i miljöer för skönhet, tatuering, hår-, hud- och nagelvård. Miljöer som
kräver koncentration. Miljöer där färger, skuggor och kontraster måste
återges på rätt sätt och som inte tillåter att fel förutsättningar gör dig
trött eller begår misstag. D-TECs produkter ger dig förutsättningarna att
vara ditt bästa jag. Hela dagen.

Produkt

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

H1200

LED 170 W

200 - 3 000 lux/1.2 m

5 500 K RA94

1 200 x 600 x 45 mm

16 kg

3 000 K RA94 - 6 000 K RA94

1 530 x 670 x 59 mm

16.3 kg

Halo

Omfältsbelysning

Sofistikerad och optimal
Halo kombinerar den senaste LED-teknologin med design och ögon
komfort i världsklass. Halo är energieffektiv, lätt att hålla ren och praktiskt
taget underhållsfri. Men viktigast av allt är ljusergonomin. Halo har en
enastående färgåtergivning med en skugg- och bländfri ljusbild.

CL104

LED 104 - 216 W

3 000 lux/1.2 m

Clair

Omfältsbelysning

Stor och dynamisk
Clair är en stor LED-armatur för kliniska miljöer som levererar maximalt
med ljusstyrka och färgåtergivning. Clair är hygienisk, energisnål och
avger minimalt med strålningsvärme. Tillvalet dynamiskt ljus skapar en ny
dimension av välbefinnande då du kan simulera dagsljusets skiftningar,
vilket påverkar våra hormoner.

BR80
BR40 (Brite Mid)
BR160 (Brite Duo)

Brite

LED 85 W
LED 43 W
LED 170 W

Omfälts-/Terminalbelysning

9 500 lux/0.6 m
4 800 lux/0.6 m
3 850 lux/1.2 m

Nyhet

Flexibel och kraftfull
Brite är en kompromisslös armatur med fullt fokus på ljuskvalitet
och inget annat. Brite har ett bländ-, skugg och flimmerfritt ljus som
formligen flödar och gör dig pigg och glad. Och du kommer att kunna
avnjuta det länge, Brite har en brinntid på cirka 50 000 timmar.

3 000 K RA 94 alt. 6 500 K RA94

1 200 x 235 x 45 mm
640 x 235 x 45 mm
1 200 x 650 x 45 mm

5 kg
3 kg
2 x 5 kg

Om D-TEC
I mer än 25 år har vi designat, utvecklat och
producerat belysning till världens mest synkrävande
arbetsmiljöer. Det har lärt oss en hel del.
Vi fyller våra produkter med teknik och funktionalitet som ska vara din
bästa vän. Belysningsprodukter som gör att ditt arbete får den kvalitet
det förtjänar. Som gör att du går pigg och glad från arbetet varje dag.
Handgjorda i Sverige. Alltid med fem års garanti.
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