
INFRARED E27

(Product family information)ขอมูลผลิตภัณฑ

หลอด Bongbada infrared incandescent reflector ไดรับการออกแบบใหทํางานในสภาพแวดลอมท่ีทรหดเชนการใชงานในฟารม โรงเล้ียงสัตว อุตสาหกรรมหนัก หองน้ําหองเซาวนา 

หองครัวหรือแมกระท่ังบริเวณรอบ จากการออกแบบท่ีใชแกวช้ันดีคุณภาพหนาและขนาดกระทัดรัดรวมถึงข้ัวท่ีออกแบบมาใหใชไดอยางสากล ทําใหสามารถนําไปใชกับอุปกรณโคมท่ีเหมาะสม

ตามท่ีตองการ วิธีการหน่ึงท่ีดีและเหมาะสมในการสรางความอบอุนคือหลอดใหความรอนหรือ HEAT LAMPS หลอด INFRARED BONGBADA ใหความอบอุนท่ีแมนยําและไมกอใหเกิดความ

แหงกรานในการใชกับสัตวหรือคนรวมไปถึงอาหาร ขอดีเหลาน้ีทําใหเกษตรกร ผูบริโภคและเชฟท่ัวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุโรปและออสเตรเลียท่ีสงออกเน้ือสัตว ชีสและช็อคโกแลตช้ันนํา

ของโลกเลือกใชหลอดอินฟราเรด BONGBADA เพราะควาททนทาน และประสิทธิภาพท่ีเปนท่ียอมรับในยุโรป

The Philips infrared incandescent reflector lamps are designed to work in the toughest environment such as farm, bathroom or kitchen and their nearest 

surrounding. They have a reinforced construction thanks to hard glass use. Their compact form and universal cap base allow them to be used with any 

suitable equipment. A very good method of generating warmth is by using heat lamps. The Philips infrared lamps provide direct, draught-free warmth to the 

animals, people, but also food. These benefits have made farmers, consumers and cooks around the world choose Philips infrared lamps, because they are 

the sturdiest, most efficient lamps available for these applications.
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Benefit / ขอดี

ใชงานงาย เปนแหลงพลังงานความรอนท่ีปลอดภัยจากตัวหลอดแกวกันแตกช้ันดี

Simple and safe heat source with no risk of broken glass.

90% ของพลังงานท่ีปลอยออกมาเปนความรอนอินฟราเรด

90% of energy is transmitted as infrared  heat.คุณสมบัติพิเศษ / Special features

1 ประหยัดพลังงาน 30% จากการเคลือหลอดแบบ reflector

2 ใชงานงาย เปนแหลงพลังงานความรอนที่ปลอดภัย จากตัวหลอดแกวกันแตกชั้นดี
Simple and safe heat source with no risk of broken glass.

3 ทนทานและแข็งแรงดวยแกวเคลือบชั้นดีจากการประจุรังสีอินฟราเรดในวงกวางที่สุด
Robust and sturdy with hard glass construction of entire range of infrared reflectors.

4 ปลอดภัยและไมอันตรายและอายุใชงานยาวนานมากขึ้น
More hassle free and handy replacement period thanks to long durability of infrared lamp.
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หลอดสีแดงเคลือบลดการปลอยแสงแตปลอยความรอนไดคงเดิม

Reflector 30% extra energy saving with PAR thanks to its unique reflector system.

Red-coloured lamp to reduce visual light emission and glare. Reflector shape allows concentrated heat 
to be applied to where it is needed.

รูปทรงและหลอดแบบเคลือบ การเคลือบหลอดแบบ reflector มะนาว  ทำใหความรอนสงตรงไปยังบริเวณที่ตองการไดแมนยำและตรงจุด

การออกแบบที่ใกลเคียงแตโฉบเฉี่ยวจากการพัฒนาขึ้นมาจากหลอด PAR 38 ทำใหตัวหลอดผนึกแผนกระจายแสงไดอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การใชงาน 
การเกษตรและปศุสัตว : ใชในการฟก กกและเล้ียงสัตวเชน สุกร เปดไก โค กระบือแมว และอ่ืนๆ 

รวมถึงสามารถใชในโรงพยาบาลสัตว คลินิก สวนสัตวและรานขายสัตวเล้ียง




