
Bäste samarbetspartner!  
 
 
I detta nyhetsbrev vill vi informera er om, bifogas även som pdf för tydligare läsbarhet: 

 Nya prislistor för Verbatim Professional med ännu attraktivare priser. 

 Septemberkampanj Verbatim LED. 

 Dimmerguider för Verbatim Professional från Schneider Electric, Eltako, Elko och Vadsbo 

 Verbatim GU10 LED spot med färgåtergivning över 95! 

 Besök oss i monter D03 på easyFairs ELMÄSSA 24-25, Kistamässan. 

 LED strip till attraktiva priser. 
 

________________________________________________________________________ 
Nya prislistor för Verbatim Professional 
Vi har gått över priserna för Verbatim Professional LED ljuskällorna och kan erbjuda dem till ännu 
attraktivare priser. Utdrag nedan, kontakta oss på info@ledsystem.se för att få era aktuella priser. 
Ljuskällor finns i lager för omedelbar leverans.  
Testa Verbatim LED nästa gång du behöver kvalitets-LED och du behöver lita på att de kan 
ljusregleras.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Septemberkampanj Verbatim LED 
Vi har glädjen att kunna erbjuda riktigt bra kampanjerbjudande på Verbatim kvalitets-LED. Beställs 
direkt via order@ledsystem.se 
Finns i lager för omgående leverans. Kampanjen gäller tom 28 sep 2012.  
 

 
Verbatim LED, GU10 4W DIMBAR 2800K 100 LM, E-nr 83 842 57  
 
Verbatim LED, GU10 6,5W, dimbar, 2700K, 230 lumen, E-nr 
83 859 07  
 
Verbatim LED, GU10 5,5W dimbar, 2700K, 230 lumen, E-nr 
83 842 59  
 
 

 
 
Verbatim LED, E27 6,5W, CTA, ändrar färgtemp vid 
ljusreglering 2000K till 2500K, 190 lm,  E-nr 83 859 02 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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Dimmerguider 
Verbatim Professional LED ljuskällor är med på Schneider Electrics dimmerguide 2012, se bifogad fil.  
Rekommenderade dimmers listar vi även på produktbladet för Verbatim Professional, ljuskällor med 
en av marknadens bredaste dimbarhet.  

 
__________________________________________________________________________ 
 
Verbatim Professional LED ljuskällor med Ra över 95! 
Verbatim presenterar även en serie med dimbara produkter med riktigt bra färgåtergivning på Ra 
>95. Välj dem nästa gång din kund ställer krav på hög ljuskvalitet! I lager för omgående leverans. E-nr 
TBC.  

 
 

52040-GU10-6W Verbatim GU10 6W High CRI 95, dimbar 220 lm grossist pris: 213 

52041-GU10-9W Verbatim GU10 9W High CRI 95, dimbar 310 lm grossistpris: 242 

52042-E27-14,5W Verbatim PAR30 14,5W High CRI 95, dimbar 680 lm grossistpris: 310 

 
__________________________________________________________________________ 
Besök oss i monter D03 på easyFairs ELMÄSSA 24-25, Kistamässan. 
LEDsystem Scandinavia visar de senaste LED ljuskällorna från Verbatim och vårt övriga breda 
sortiment, fullspäckat med nyheter. Träffa våra kunniga medarbetare.  
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Brett sortiment av populära LED strip 
LEDsystem Scandinavia kan erbjuda ett väldigt brett sortiment av LED strip. Vi lagerför olika effekter 
beroende på applikation för omgående leveranser. 4,8W/m, 7,2W/m och 14,4W/m, med både IP20 
och IP68. Finns som varmvita, neutralvita och RGB inkl RGB kontroller. Vi har erbjudit våra LED strip 
sedan 2009 och vet att de levererar prestanda över tiden.  
 

http://www.ledsystem.se/sammanfattande-produktblad-%C3%B6ver-ledsystem-scandinavias-breda-sortiment
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessa-stockholm2012_26963/elmaessa-stockholm-2012_26996/


 
 
 
LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED 
distribueras av oss i Sverige sedan vår 2010.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Samtliga produkter hittar ni på 
vår hemsida www.LEDsystem.se  
Välkommen till en ljusare värld! 
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