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LEE filter vel nr 821 zircon UV blue blocker

merk LEE

code FIVELE821

fabrikantcode

  

LEE filter vel nr 821 zircon UV blue blocker
LEE filter vel nr 814 zircon warm amber 9 (R31)
Lee kleurenfilters zijn de bekendste in hun soort in de markt. Hun research team heeft nu ook een filter
speciaal voor LED ontwikkeld.
LED-verlichting heeft veel voordelen, maar één van de struikelblokken is dat de intensiteit ervan kan
bijdragen aan de kleur behoudt van standaard lichtfilters.
Om dit te overwinnen heeft LEE een nieuwe manier ontwikkeld om filters te produceren die ervoor zorgt dat
ze langer meegaan bij gebruik met LED lampen. Het is aangetoond dat zircon warm amber filters minstens
80% van hun effectiviteit behouden na acht maanden ononderbroken gebruik op LED armaturen. 
Zircon filters zijn niet alleen langer houdbaar dan hun standaard tegenhangers, ze zijn ook
steviger. Gefabriceerd met een 180-micron materiaal, zijn ze meer dan het dubbele van de dikte van een
normaal lichtfilter. Dit maakt ze duurzamer en gebruiksvriendelijker. Deze filter houdt het blauwe licht
tegen.
Lee zircon filter vel voor LED
Lee kleurenfilters zijn de bekendste in hun soort in de markt. Hun research team heeft nu ook een filter
speciaal voor LED ontwikkeld.
 
LED-verlichting heeft veel voordelen, maar één van de struikelblokken is dat de intensiteit ervan kan
bijdragen aan de kleur behoudt van standaard lichtfilters.
Om dit te overwinnen heeft LEE een nieuwe manier ontwikkeld om filters te produceren die ervoor zorgt dat
ze langer meegaan bij gebruik met LED lampen. Het is aangetoond dat Zircon LEE filters minstens 80%
van hun effectiviteit behouden na acht maanden ononderbroken gebruik op LED armaturen. 
Zircon filters zijn niet alleen langer houdbaar dan hun standaard tegenhangers, ze zijn ook
steviger. Gefabriceerd met een 180-micron materiaal, zijn ze meer dan het dubbele van de dikte van een
normaal lichtfilter. Dit maakt ze duurzamer en gebruiksvriendelijker.

technische specificaties
afmeting vel: 61x 61 cm
zircon warm amber 9 (R31)
gemiddelde levensduur: 50 uren
materiaal: polycarbonaat
Blokkeert de kleur blauw


