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Với thiết kế tối giản, nhỏ gọn của dòng sản phẩm
đèn exit và đèn chiếu sáng sự cố Paragon chứng
minh rằng đèn chiếu sáng sự cố có thể đẹp, tinh
tế. Với hơn 22 năm kinh nghiệm, Paragon sẽ tìm ra
giải pháp tốt nhất cho dự án của bạn.



Mã số: PEXF23SC-G2 (2mặt)
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 365x145x22mm
Lắp đặt: treo trần
Công suất tiêu thụ: 3w (mode: liên tục)
Pin: Ni-Cd 1.2V 1000mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

432.000 đồng (bao gồm VAT)

PEXF13SC-G2 - 1mặt

PEXK26U - 2mặt

PEXL26U - 2mặt

Mã số: PEXF13SC-G2 (1 mặt) 
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 365x145x22mm
Lắp đặt: gắn tường hoặc treo trần
Công suất tiêu thụ: 3w (mode: liên tục)
Pin: Ni-Cd 1.2V 1000mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

432.000 đồng (bao gồm VAT)

www.paragon.com.vn

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Mã số: PEXL26U (2mặt)
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 280x194x45mm
Lắp đặt: treo trần hoặc gắn tường
Công suất tiêu thụ: 6.5w (mode: liên tục hoặc không liên tục)
Pin: Ni-Cd 4.8V 800mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

1.381.000 đồng (bao gồm VAT)

Đế gắn âm trần - P1005:          187.000 đồng
Đế pát cờ gắn tường - P1009: 141.000 đồng
Ty gắn treo trần - P1007:          228.000 đồng 

P1009 P1007

Mã số: PEXK26U (2mặt)
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 280x194x45mm
Lắp đặt: treo trần hoặc gắn tường
Công suất tiêu thụ: 6.5w (mode: liên tục hoặc không liên tục)
Pin: Ni-Cd 4.8V 800mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

1.381.000 đồng (bao gồm VAT)

Đế pát cờ gắn tường - P1009: 141.000 đồng
Ty gắn treo trần - P1007:          228.000 đồng 

P1005 P1009 P1007

PEXF23SC-G2 - 2mặt

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



P3202 P3203 P3205

Mã số: PEMD21SW 
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 270x260x60mm
Bóng đèn: 2x3 Led
Công suất tiêu thụ: <1w (mode: không liên tục)
Pin: Ni-Cd 3x1.2V 1Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

572.000 đồng (bao gồm VAT)

Mã số: PEMF3RC-G2 
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Փ90mm/H:28.5mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 75mm
Công suất tiêu thụ: 6.5w (mode: liên tục hoặc không liên tục)
Pin: Li-on 3.7V 2600mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

920.000 đồng (bao gồm VAT)

PEXM27U - 2mặt

PEMD23SW

PEMF3RC-G2

Mã số: PEXM27U (2 mặt) 
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 360x249x53mm
Lắp đặt: gắn nổi, tường hoặc treo trần
Công suất tiêu thụ: 7w (mode: liên tục hoặc không liên tục)
Pin: Ni-Cd 2.4V 1800mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

1.545.000 đồng (bao gồm VAT)

www.paragon.com.vn

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Mã số: PEMD23SW 
Điện áp: 220-240V
Kích thước: 270x260x60mm
Bóng đèn: 2x6 Led
Công suất tiêu thụ: <3w (mode: không liên tục)
Pin: Ni-Cd 2x3.2V 10Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin: 3 giờ
Chế độ kiểm tra định kỳ: tự động

980.000 đồng (bao gồm VAT)

PEMD21SW

Đế pát gắn tường - P3202:          282.000 đồng
Đế pát gắn trần - P3203:              211.000 đồng
Dây xích treo trần - P3205:          492.000 đồng 

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



Sản phẩm được phân

phối chính thức bởi:

Hotline: 0914 830 839 Email: info@melaco.com.vnWebsite: www.melaco.com.vn

Bảo hành 2 năm bao gồm pin
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