Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Lamper og spotlight
- der forstærker budskabet.
Expand er en af få producenter på markedet som opfylder kravene for S-mærkning, der garanterer den
højeste sikkerhed. Forlang gerne sikkerhedscertifikat fremsendt.

Expand Spotlight 50 watt halogen.
For roll ups & banner-displays.
Disse halogenlampe er ETL-certificeret i kategorierne UL, CSA og CET, og er også S-mærket, hvilket garanterer højeste sikkerhed når De anvender dem. Lamperne er beregnet til roll ups, bannerdisplays og Brochureholdere.
Designet gør at varmen afledes, hvilket gør den enklere at håndtere. Adapter til Expand BannerStand & Expand BrochureHolder. Adapter for dobbeltsidige displays.
•Halogen.
•S-mærke.
•Justerbar.
•Justerbar.
•Sikkerhedscertifikat.
•Leveres i en hård taske.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/448/sider/448.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Expand Spotlight - 150 watt.
Anvendelig til pop ups og store billedvægge.
Beregnet til Expand GrandFabric, Expand 2000, Expand MediaWall, Expand MediaFabric og Expand Tower.
Lamperne er ETL-certificeret under kategorierne UL, CSA og CE. De er også S-mærket hvilket garanterer
højeste sikkerhed når De anvender dem.
Lampens design gør at varmen ikke bliver i lampen.
De kan fæstne lamperne på krydset på stellet.
•Halogen.
•Ekstra lysstyrke.
•S-mærke.
Oplys dit budskab med en lampe.

Expand Spotlight (LED) 1
LED-lampe til pop ups - miljøvenlig og prisværdig.
Beregnet til Expand GrandFabric, Expand 2000, Expand MediaWall, Expand MediaFabric og Expand Tower.
De otte små lamper har en livslængde på over 50000 timer (halogen cirka 2000 timer) og et lav energiforbrug
(19 watt). Den har et varmt velkommende lys og en reflektor som er varmeafledende, og som spreder lyset i
en jævn fordeling. Lampen følger kravene i henhold til CE, UL og CSA.
Skærmen har et flot design og er varmeafledende.
De monterer lampen i krydset på systemet (pop ups).
•Miljøvenlig og prisværdig
•Lang levetid
•Lavt energiforbrug (19 W)
•Lysstrøm: 645 lm
Udvidet Spotlight (LED) 2
LED spotlight til Displaycase - miljøvenlig og omkostningseffektiv. Vælg denne LED spotlight for Expand
MediaWall Display Case. Spotlighten har en magnetisk base, der fastgøres med et klik, når De placerer det
oven på displayet. "Ned-belysning" kan justeres i enhver retning for at fremhæve produkterne i displayet.
Lyset har en forventet levetid på 43000 timer (halogenpære: 2000 timer) og er energieffektiv (7,8 watt). Den
har et varmt hvidt (30000 K) lys og en reflektor, som spredes varme og spredt lyset jævnt. Disse LEDspotlight opfylder alle CE, UL og CSA krav.
Fremhæv produkterne i displayet. Spotlighten er fast
med et klik (magnetisk).
Juster til ønsket retning. Spotlight leveres i en
nylonpose.
• Miljøvenlig og omkostningseffektiv.
• Lang levetid.
• Energieffektiv (7,8 W).
• Lysstrøm: 490 lm..
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/448/sider/448.htm
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