Hệ thống đèn chiếu sáng hồ bơi giúp mang lại ánh sáng lung linh và nổi bật, giúp
những ai không có thời gian vào ban ngày có thể thoải mái bơi lội, tập luyện hay
thư giãn vào buổi tối trong điều kiện đủ ánh sáng. Trên thị trường hiện đang có rất
nhiều đèn hồ bơi với kiểu dáng và màu sắc đa dạng được làm từ nhiều chất liệu
khác nhau khiến bạn khó có thể chọn được những sản phẩm chất lượng nhất. Và để
giúp bạn giải quyết được vấn đề này, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn
các cách chọn đèn chiếu sáng bể bơi giá rẻ mà chất lượng tốt để bạn có thể tham
khảo.
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Các loại đèn chiếu sáng hồ bơi, bể bơi thông dụng
Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại chiếu sáng hồ bơi, bể bơi nên việc lựa
chọn đèn cho khu vực này gặp khá nhiều khó khăn. Và để giải quyết băn khoăn của

khách hàng trong việc lựa chọn đèn hồ bơi, FT VINA xin gợi ý cho các bạn một số
mẫu đèn đang phổ biến hiện nay bạn có thể tham khảo :
- Đèn ánh sáng trắng: các loại đèn sợi đốt, đèn thạch anh hay đèn halogen. Giá cả
phải chăng và cung cấp ánh sáng chất lượng là ưu điểm nổi bật. Chúng không thấm
nước và độ an toàn về điện cao nên có thể yên tâm về độ an toàn. Khi lắp đặt, đèn
sẽ được gắn vào các vị trí được đơn vị thi công xác định sẵn ở tường hồ bơi. Loại
đèn bể bơi halogen sáng trắng dưới nước thường dùng điện 12V, công suất 75W –
100W.

