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Belangrijkste 
kenmerken
•  's Werelds eerste vervanging voor de 

HPS-lamp. Het beste licht voor uw 
planten

• Uitstekende lichtuniformiteit voor 
gelijkmatige groei

• Verkorte groeicyclus

• Verbeterde kleur, uiterlijk en smaak

• Beste lichtspectrum

• 5 jaar garantie op al onze producten

• Ontworpen en vervaardigd in de EU

• De grootste oogst, de laagste 
warmteafgifte, gereguleerd vermogen

De eerste vervanging voor de HPS-lamp.   
Het beste licht voor uw planten...

Waarom  
Spectro Light? 
Het bedrijf SPECTRO LIGHT, dat zijn wortels heeft 
in het bedrijf Spectro Color, wordt gevormd door de 
technologisch innovatieve gedachten van zijn bedenker 
en oprichter Tomasz Braczkowski. Jarenlange ervaring 
en werk aan lichtfysica hebben de baanbrekende 
technologie op het gebied van LED-verl ichting 
gecombineerd met de biologische behoeften van planten. 
Dankzij de tests die zijn uitgevoerd in het Staatsinstituut 
voor Plantenveredeling en Acclimatisering en bij het 
Instituut voor Tuinbouw in Strzelce (Polen), is de hoogste 
kwaliteit van de Spectro Light-verlichting bevestigd.

Het belangrijkste doel, namelijk de maximale reproductie 
van het PAR-spectrum, is bereikt. De resultaten van 
het werk bevestigden de kwaliteitsmogelijkheden en 
doeltreffendheid van het resulterende octrooi. Het effect 
is bereikt!



Dit is de kleinste straler in de Spectro Light-familie, maar laat 
je niet misleiden door zijn formaat.

Door gebruik te maken van de beste technologie van zijn 
oudere broers, verslaat hij een concurrerende 400W natrium-
lamp. Het nieuw gedefinieerde lichtspectrum en de perfecte 
optiek garanderen de kwaliteit en kwantiteit van uw oogst.

De Starter 250 is perfect voor kleine gewassen of als modu-
laire armatuur.

Het is een ideale oplossing voor tenten van 100x100cm, waar 
het zal laten zien wat het kan en u het plezier van het kweken 
en hoogwaardige gewassen garandeert.

Bekijk ons en je komt nooit meer terug naar de natriumlamp!

Productcode Starter250

Werkzaamheid 2,7 μ mol/J

PPF  648 μ mol/s

Ingangsspanning 120-240V 50-60Hz 

Ingangsvermogen 239W  (±5%)

Voetafdruk 1x1m

Waterdicht IP65

HPS vervanging            400W

Levensduur  100 000 uur

Lichtverdeling 120°

Lichtbron Spectro Light COB LEDs

Gewicht 3 kg

Afmetingen  260x125x150 

Spectrum  Full Spectrum + FarRed

BTU 870 BTUs/h (Max)

PPFD μmol m-2 s-1 

Lichtverdeling in een kweekkast van 100 x 100 met een hoogte van 100 cm
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SPECTRUM

NIEUWE 
glazen 
lenzen 

Superstille 
24dB IP67 
-ventilator

Ultra 
-effi ciënte 

voeding 
van 96%


