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serie ME1008+     Hoog rendement Metal  Halide  Lamp 
. 

Benaming  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoog rendement Metal  Halide          
art.ME1008.070  Metal  Halide lamp  
70 watt 220/240 volt  grote 380x270x120 mm 
 
Hoog rendement Metal  Halide          
art.ME1008.150  Metal  Halide lamp  
150 watt 220/240 volt  grote    x   x    mm 
 
Hoog rendement Metal  Halide          
art.ME1008.250  Metal  Halide lamp  
250 watt 220/240 volt  grote    x   x    mm 
 
Hoog rendement Metal  Halide          
art.ME1008.400  Metal  Halide lamp  
400 watt 220/240 volt  grote    x   x    mm 
 
Voor veel licht, laag verbruik, weinig warmte ontwikkeling. 
gebruikt in winkels, planten kweek, tot dertig procent minder 
verbruiken en langer meegaan. 
IP65 spatwater waterdicht, mooie afwerking, hoge kwaliteit. 
Dit is professionele verlichting, uitermate geschikt voor 
installatie bedrijven. 
Voor goede verlichting voor grote oppervlakten, voor binnen 
en buiten bestemd. 
Voor stallen, industriehallen, gevels, showrooms, musea, 
winkels, planten kweek 
een groot aanbod in kwaliteit voor een concurrerende 
prijzen. 
 
Algememe informatie  
Metaalhalogenidelampen -   
 Van alle lampen in de high-Intensity Discharge (HID) 
familie,  
de familie van metaalhalogenidelampen lampen 
Deze lampen bieden veel hoger rendement dan kwiklampen  
 licht en betere kwaliteit is dan ofwel kwik of natrium 
lampen.   
 
 

Prijs  €    Korting  Prijs  €    
    30%  excl.19 %BTW  
---------------------------------------------- 
 
 
74,80    -22,44  52,36    
 
 
 
89,50    -26,85 62,65    
    
 
 
115,50    -34,65 80,85  
 
 
 
159,00    -47,70 111,30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prijzen zijn af  magazijn Sint-Oedenrode. 
Verzenden naar huis / bedrijf  is  mogelijk 
Prijzen zijn exclusief 19 % BTW , tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
Garantie is een jaar. 
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