
Artyku  promocyjny

S  produktami energooszcz dnymi m.in. 

dzi ki wykorzystaniu ksenonu jako gazu wy-

pe niaj cego ba k arówki. Przy mniejszych 

mocach wytwarzaj  zatem porównywaln

ilo wiat a, co oznacza oszcz dno  energii 

elektrycznej do 30%. Na przyk ad zamienia-

j c tradycyjn arówk  60 W na halogenow

energooszcz dn arówk  ENERGY SAVER 

CLASSIC A o mocy 42 W, daj c  porówny-

waln  ilo wiat a, oszcz dzamy ponad 

10 z , a wi c 30% wszystkich poniesionych 

w tym okresie kosztów. Du  popularno ci

ciesz  si  przede wszystkim arówki dost p-

ne w klasycznych kszta tach ba ki, wiecz-

ki i arówki reflektorowej. arówki ENERGY 

SAVER, oprócz mo liwo ci pe nego ciem-

niania, maj  tak e dwukrotnie d u sz  trwa-

o  wynosz c  2000 godzin w porównaniu 

z tradycyjnymi arówkami. Z kolei ci, dla któ-

rych wyznacznikiem oprócz wspomnianej ju

energooszcz dno ci jest estetyczny wygl d, 

powinni zwróci  uwag  na arówk  ENERGY 

SAVER CLASSIC B. Ta modna arówka ha-

logenowa w kszta cie wieczki emituje jasne 

wiat o i podkre la efekt wietlny yrando-

la, lampy czy zwyk ej lampki. Wszystkie pro-

dukty z rodziny ENERGY SAVER zmniejszaj

emisj  CO
2
 do atmosfery.

Rodzina energooszcz dnych 
wietlówek kompaktowych 

Firma OSRAM posiada równie  bardzo szero-

k  ofert  energooszcz dnych wietlówek kom-

paktowych, które mog  by  stosowane jako tra-

dycyjne ród a wiat a, pe ni  rol  o wietlenia 

dekoracyjnego i specjalistycznego. Wszystkie 

produkty cechuje bardzo d uga trwa o  si -

gaj ca od 6 do 10 lat. wietlówki kompaktowe 

wytwarzaj  tak  sam  ilo wiat a w porów-

naniu do tradycyjnych arówek, przy jedno-

czesnej oszcz dno ci energii si gaj cej a  80%. 

Bardzo istotn  w a ciwo ci  jest równie  fakt, 

e cz ste w czanie i wy czanie wietlówek 

nie wp ywa na ich trwa o , dzi ki czemu jest 

to bardzo konkurencyjne rozwi zanie na ryn-

ku. Wielu konsumentów decyduj cych si  na 

zakup róde wiat a bardzo du o uwagi po-

wi ca tak e walorom estetycznym. W ród 

produktów dekoracyjnych OSRAM wy-

ró ni  mo na przede wszystkim 

DULUXSTAR TWIST. To produkt 

stworzony z my l  o tych, którzy 

oprócz energooszcz dno ci ceni  so-

bie równie  styl, ciekawe wzornic-

two i nowe kszta ty. wietlówka ta 

dzi ki mniejszym wymiarom ni  stan-

dardowe produkty doskonale sprawdza 

si  we wszystkich otwartych oprawach 

wietlnych – w kuchni, przedpokoju czy salo-

nie, wytwarzaj c tak  sam  ilo  jasnego wia-

t a. Z wykorzystaniem tego produktu ka dy 

yrandol, lampa czy lampka zyska niezwyk y

urok. Na szczególn  uwag  zas uguje równie

wietlówka DULUX EL DULED z diod  LED, 

która idealnie spe ni funkcj ród a wiat a do 

o wietlenia ogólnego oraz delikatnego, akcen-

towego rozja niania mroku. Ten nowatorski 

produkt sprawdzi si  wi c doskonale w pokoju 

dzieci cym (gdzie w nocy mo e emitowa  lek-

kie wiat o) czy na korytarzu. D uga trwa o

si gaj ca a  6000 godzin i wysoka energoosz-

cz dno  powoduj , e jest to produkt bardzo 

uniwersalny. Wszystkie wietlówki kompak-

towe, dzi ki du ej oszcz dno ci energii elek-

trycznej, s  produktami bardzo ekologiczny-

mi i w znacznym stopniu przyczyniaj  si  do 

ochrony rodowiska.

Energooszcz dne arówki 
halogenowe ENERGY SAVER
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e-mail: infopl@osram.pl

arówki halogenowe z rodziny ENERGY SAVER to innowacyjne 
produkty na napi cie sieciowe 230 V i napi cie obni one 12 V, które 
z powodzeniem mog  zast pi  standardowe arówki, zachowuj c ich 
tradycyjny wygl d i zmniejszaj c rachunki za pr d.
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