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Model      Zdroj       Napetí     Teplota barev       Intenzita        Rozmery      Váha         

     HALO    Led 100W   90 - 240V    5500K RA 90    200 - 3000 lux   1200x600 mm   13,5 kg    

varianta s LCD monitorem  

Reprodukce barev videná ve spektroskopu
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www.cacan.cz   Denní svetlo     Zárivky         Halo

Nejnovejší LED technologie 

Vám usetrí energii

Na základe nové LED technologie spotrebuje 

Halo až o 70% méne energie než bežné zárivky.

Zivotnost diod je pri tom až 40.000 hodin, coz je 

pri bežném provozu cca 20 let. Nová technologie

tak šetrí zivotní prostredí, ale i vaší ekonomiku.

Správné osvetlení snižuje únavu ocí a zvyšuje 

schopnost soustredení, cítíte se lépe a výkonneji 

po celý den.

Duležitá rozhodnutí 

vyžadují kvalitní osvetlení 

Vzhledem k nárokum našich zákazníku byly

na nove vyvíjené svítidlo Halo kladeny 

vysoké požadavky. Svetlo, které Halo vytvárí,

se vyznacuje správnou barevnou korelací 

a poskytuje až 3000 Lux. Pomocí jednotky 

dálkového ovládání mužete snadno vytvorit 

optimální svetelné podmínky pro práci 

v ruzných režimech, jako napríklad operacní

režim, prohlížení rentgenových snímku nebo

práci s kompozitními materiály.

V mnoha pracovních prostredích, ve kterých je

správné osvetlení nezbytným predpokladem, 

jsou také nastaveny vysoké nároky na hygienu 

a bezpecnost. Elegantní a hladký design Halo 

umožnuje snadné cištení a zdroj svetla je sám 

o sobe uzavrený, což v praxi znamená, že je

Halo takrka bezúdržbové. Je také naprosto

tiché díky samochladící hliníkové konstrukci. 

Designové provedení 

s vyšším cílem

Pro pracovište s 

LED diodovou OP lampou

Lékari, kterí si již porídili operacní lampu s 

LED technologií, mají nyní jedinecnou možnost 

sjednotit barevný charakter operacní lampy 

s osvetlením okolí operacního pole. LED diody 

operacních lamp jsou nastaveny na 5 500K

stejne jako Halo, což je pro práci na vašem

 pracovišti nejoptimálnejší.

Je to technologie s výrazným kompaktním designem, kterou nevidíte, ale nechcete 

být bez ní. Vyzaruje pocit beztíže a vznáší se nad vámi jako svatozár.
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