
Bäste samarbetspartner! 
 
 
En helt ny generation marknadsledande downlights med LED-teknik, som verkligen lyfter LED-
belysningen till andra nivåer. Upplev LED som ni inte gjort innan! 
 

Komplett med 11W LED modul 50 mm inkl ställbar armatur 
och dimbar 660 mA LED driver.  

 

Downlight i särsklass mot vad som finns på marknaden 
avseende utseende, prestanda och pris.  
 
Äntligen en downlight med perfekt ljuseffekt och en ännu jämnare ljusbild. Anti-bländningslins som 
effektivt skyddar ögonen mot bländning. Redan vid första anblicken av denna produkt, syns det att 
det är en helt ny design på linsen. Ger halogenliknande ljus utan att behöva använda de så vanliga 
multiplarna av High power LED.                                                                                                                           
 
Denna nya LED armatur har en unik patenterad lins som ger otroligt liten bländning. Ljusbilden 
motsvarar halogenljus och ersätter minst 50W halogen lågvolt. Perfekt ljusreglering med 
transistordimmers med bakkantsstyrning. En kvalitetsarmatur, som även fungerar som 
ersättningsarmatur då ytterdiametern är 110 mm med en bred hålbild på 66-95 mm. 
 

 
 
För mer information om denna unika downlight, se bifogad produkt-pdf eller besök vår hemsida nya 
och omarbetade hemsida www.LEDsystem.se.  

Artikelnummer:                    E-nummer: 
Downlight 11W WW 38° White                   DL11W-001                             74 655 66 
Downlight 11W WW 38° Antracit               DL11W-002                             74 655 67 
Downlight 11W WW 24° White                   DL11W-003                             74 655 68 
Downlight 11W WW 24° Antracit              DL11W-004                             74 655 69 
Downlight 11W NW 38° White                    DL11W-005                             74 655 71 
Downlight 11W NW 38° Antracit               DL11W-006                             74 655 73 
Downlight 11W NW 24° White                    DL11W-007                             74 655 75 
Downlight 11W NW 24° Antracit               DL11W-008                             74 655 77 

Nyhetsbrev 2012-01-16 

 

 

http://www.ledsystem.se/


Ni såg säkert vår senaste nyhet i Elinstallatören, nr 11, 2011, 
http://www.elinstallatoren.se/Elinstallatoren_DXNI-769_.aspx, se annonsen nedan.  
 
Ur Elinstallatören, nr 11, 2011. 

 
 
Välkommen att kontakta LEDsystem Scandinavia för mer information eller för att beställa denna 
marknadsledande downlight.  
 
Vi ser fram emot ett ännu ljusare 2012 tillsammans med er.  
 
LEDsystem ser fram emot att visa de senaste nyheterna från Verbatim och utomhusbelysning för 
krävande miljöer från finska Valopaa på easyFairs ELMÄSSA Öresund, den 8-9 feb 2012 i Malmö. 
Välkomna! 

                     

 
 

http://www.elinstallatoren.se/Elinstallatoren_DXNI-769_.aspx
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/fastighetsmaessa-skydd-saekerhetsmaessa-elmaessa_10063/elmaessa_10148/

