Speciallamper Lampy specjalne Специальные лампы
Sortlys
Til gildestuen, showeffekt eller
afveksling i hverdagen: Sortlyslamper lader den hvide farve på
klæder eller møbler lyse hemmelighedsfuldt og giver et smart
element i enhver kunstlyssituation. Også egnet til at afprøve,
om pengesedler er ægte.

Blacklight (światło o promieniowaniu nadfioletowym)
Lampy o promieniowaniu
nadfioletowym powodują,
że biały kolor na ubraniach i
meblach zaczyna tajemniczo się
świecić i są charakterystycznym
akcentem wszędzie tam, gdzie
używane jest sztuczne światło.
Lampy te znajdują zastosowanie
w dyskotekach, mogą służyć do
uzyskania ciekawych efektów
świetlnych, czy po prostu dla
urozmaicenia codzienności. Lampy nadają się do sprawdzania
banknotów pieniężnych.

Ультрафиолет
Для помещений, предназначенных для проведения
вечеринок, для создания
шоу-эффекта или для смены
обыденной обстановки: лампы
ультрафиолетового излучения заставляют таинственно
светиться белый цвет одежды
или мебели и вносят пикантный элемент в любое искусственное освещение. Пригодно
для проверки подлинности
денежных купюр.
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HQ-udladningslampe
Helt uden drivhus eller kemiske
cocktails: Med HQ-udladningslampe trives planter udmærket
selv i mørke rum. I kraft af en
speciel kviksølvdamp-teknologi
bliver alt grønt bestrålet med
optimalt lys. Sundhedsmæssigt
garanteret ufarlig! (Drift kun med
forkoblingsenhed.)

498

Wysokiej klasy lampa wyładowcza
Całkiem bez szklarni albo koktajli chemicznych: Dzięki wysokiej
klasy lampie wyładowczej rośliny
udają się również w ciemnych
pomieszczeniach. Dzięki specjalnej technologii rtęciowej
cała zieleń otrzymuje optymalne
światło. Gwarantuje się brak
jakichkolwiek zastrzeżeń zdrowotnościowych! (Użytkowanie
jedynie przy użyciu urządzenia
przełącznikowego.)

Высококачественная газоразрядная лампа
Без теплицы или химических
коктейлей: с помощью высококачественной газоразрядной
лампы растения замечательно
развиваются даже в тёмных
помещениях. Благодаря специальной технологии ртутного
пара всё зелёное освещается
оптимальным светом. Гарантия
безопасности для здоровья!
(Эксплуатация только с пускорегулирующим аппаратом.)
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