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chuyên gia đèn led

Công Ty TNHH MCG Việt Nam được thành lập từ tháng 8/2015, chuyên sản xuất kinh 
doanh thiết bị điện, điện tử và chiếu sáng. MCG Việt Nam phấn đấu trở thành một trong 
những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất và 
phân phối các sản phẩm chiếu sáng.

Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, MCG Việt Nam góp phần tích cực nâng cao 
chất lượng sống của người dân Việt Nam trên phương diện chiếu sáng & thiết bị điện. 
Mang lại một không gian sống sang trọng hơn, an toàn hơn, tiết kiệm hơn và thân thiện 
với môi trường.

Với phương châm “UY TÍN LÀ THÀNH CÔNG – CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG”, luôn lấy khách 
hàng là trung tâm, MCG Việt Nam đã từng bước khẳng định và tạo được sự tín nhiệm cao 
đối với khách hàng và uy tín trên thị trường chiếu sáng Việt Nam.

MCG Việt Nam luôn tạo ra môi trường làm việc khuyến khích mọi thành viên phát huy tối 
đa tính sáng tạo nhằm tạo ra những giá trị mới.

Hiện tại, MCG Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, là đối tác cao cấp, là nhà sản 
xuất và phân phối chuyên nghiệp các thiết bị chiếu sáng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với 
kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thiết bị chiếu sáng cùng với 
các trang thiết bị máy móc hiện đại, dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn, MCG Việt Nam cam 
kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, đúng 
tiến độ và giá thành hợp lý.

Là một công ty coi trọng trách nhiệm với cộng đồng và thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của 
khách hàng, MCG Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để thực hiện khát vọng "Thắp sáng Việt 
Nam".

Thay mặt MCG Việt Nam, xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác 
với MCG Việt Nam trong thời gian qua. Hy vọng MCG Việt Nam đóng góp một phần nhỏ 
vào sự thành công của Quý khách hàng.

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MCG VIỆT NAM

“Chất lượng bền vững - Phát triển niềm tin
Thành công toàn cầu”
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NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

Với nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp và khai thác hiệu quả các nguồn tri thức tiên tiến trong 
và ngoài công ty, trong và ngoài nước, để nghiên cứu, thiết kế và tiếp nhận chuyển giao 
khoa học – công nghệ, xây dựng quy trình sản suất và hướng dẫn đào tạo sản xuất hàng 
loạt, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cộng đồng. Giá trị gia 
tăng từ sản phẩm của MCG R&D nằm ở chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, 
tiết kiệm năng lượng cho xã hội, và giảm chi phí sản xuất cho bản thân doanh nghiệp.

Để thực hiện chức năng này, MCG R&D được tổ chức với bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt với chỉ đạo chuyên 
môn là các cán bộ khoa học có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác nghiên cứu 
khoa học thực nghiệm tại các Viện nghiên cứu và Trường đại học chuyên ngành.

Chú trọng đến R&D, MCG Việt Nam đã tạo dựng được giá trị cốt lõi nhất là sự kết nối hợp tác của đội 
ngũ chuyên gia từ nhiều ngành nghiên cứu khác nhau nhằm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 
chiếu sáng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nguồn sáng LED với những ưu 
thế của mình đang dần thay thế các sản phẩm truyền thống trong ngành chiếu sáng, đáp ứng được 
các yêu cầu của chiếu sáng thông minh theo xu hướng phát triển hướng đến chiếu sáng tiện nghi, 
tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng sáng vì hạnh phúc con người. Cho nên, để nghiên cứu nguồn 
sáng chất lượng cao đồng thời làm chủ công nghệ chiếu sáng LED đòi hỏi phải kết hợp của nhiều 
ngành khoa học khác nhau từ sinh học đến khoa học vật liệu, vật lý chiếu sáng, đến điều khiển, tự 
động hóa. Đây là những khó khăn thách thức mà bất kỳ doanh nghiệp chiếu sáng nào cũng phải đối 
mặt.

Bên cạnh đó, MCG Việt Nam cũng đang từng bước thay đổi hàng loạt hệ thống dây chuyền hiện đại, 
hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, hệ thống quản trị hiện đại cùng với mô hình kinh doanh phù 
hợp với thời kỳ kinh tế số hóa.

MCG R&D



SẢN PHẨM

BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHỰA BỌC NHÔM EX

- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng 
thời cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện 
tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): 
TCVN8782:2011/IEC 62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 
62612 về  tính  năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc 
hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 25000 giờ, cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact, độ tin 
cậy cao, không hạn chế số lần bật tắt.

ĐÈN LED BULB

Đặc tính nổi bật:

Bảng tham số của sản phẩm:



SẢN PHẨM

BÓNG ĐÈN LED BULD TRỤ NHÔM ĐÚC LUX

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 25000 giờ, cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact, độ tin 
cậy cao, không hạn chế số lần bật tắt.
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng 
thời cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện 
tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC):  TCVN 
8782:2011/IEC 62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 
về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc 
hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

ĐÈN LED BULB

Đặc tính nổi bật:

Bảng tham số của sản phẩm:



SẢN PHẨM

BÓNG ĐÈN LED BULB TRỨNG

- Tiết kiệm đến 90 % điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 
2-3 lần so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng 
thời cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện 
tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC):  TCVN 
8782:2011/IEC 62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 
về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc 
hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

ĐÈN LED BULB

Đặc tính nổi bật:

Bảng tham số của sản phẩm:



ĐÈN LED ỐP TRẦN SIÊU SÁNG HÌNH TRÒN

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu 
sắc của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Kiểu dáng tròn, nguyên lý chiếu sáng cạnh, không gây chói, chống 
côn trùng bay vào đèn.

SẢN PHẨM ĐÈN LED ỐP TRẦN

Đặc tính nổi bật:

Ưu điểm:
- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 
2-3 lần so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời 
cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử 
khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 
62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, 
không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

Bảng tham số của sản phẩm:



ĐÈN LED ỐP TRẦN SIÊU SÁNG HÌNH VUÔNG

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu 
sắc của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Kiểu dáng hình vuông, nguyên lý chiếu sáng cạnh, không gây chói, 
chống côn trùng bay vào đèn.

Đặc tính nổi bật:

Ưu điểm:
- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 
2-3 lần so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời 
cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử 
khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC):TCVN8782:2011/ IEC 
62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, 
không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

Bảng tham số của sản phẩm:

SẢN PHẨM ĐÈN LED ỐP TRẦN



SẢN PHẨM

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN HÌNH TRÒN

 Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu 
sắc của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Kiểu dáng tròn, nguyên lý chiếu sáng cạnh, không gây chói, chống 
côn trùng bay vào đèn.

ĐÈN LED ỐP TRẦN

Đặc tính nổi bật:

Ưu điểm:
- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 
2-3 lần so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời 
cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử 
khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/ 
IEC 62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, 
không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

Bảng tham số của sản phẩm:



ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN HÌNH VUÔNG

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu 
sắc của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Kiểu dáng hình vuông, nguyên lý chiếu sáng cạnh, không gây chói, 
chống côn trùng bay vào đèn.

Đặc tính nổi bật:

Ưu điểm:

- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng 
tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/ 
IEC 62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, 
không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian 
rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 
150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng 
so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 
2-3 lần so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời 
cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử 
khác

Bảng tham số của sản phẩm:

SẢN PHẨM ĐÈN LED ỐP TRẦN



ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT SIÊU MỎNG EX

- Sử dụng Chip LED đạt độ tin cậy cao
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Vỏ chất liệu nhôm thuần được phủ lớp sơn nano cho màu sắc tương đồng với màu sắc hệ trần thạch cao, 
trần nhôm.
- Nguồn rời, giảm độ dày của đèn phù hợp lắp trần thạch cao có khoảng cách giữa trần bê tông và trần thạch 
cao thấp

SẢN PHẨM ĐÈN LED ÂM TRẦN

Đặc tính nổi bật:

Ưu điểm:

- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 
2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn 
cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian rộng; chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

- Siêu mỏng:  Downlight nhôm đúc nguyên khối đầu tiên tại Việt Nam chỉ  0.95cm
- Siêu sáng:  Mạch led nhôm đúc  thiết kế  riêng biệt
- Siêu bền màu:  Công nghệ sơn phủ điện ly - Công nghệ sơn cao cao cấp dành cho ô tô
- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so 
với đèn sợi đốt, 44% điện năng so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu 
điện từ của các thiết bị điện tử khác

Bảng tham số của sản phẩm:



ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT CAO CẤP
Đặc tính nổi bật:

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 
lm/W, tiết kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng so với đèn 
compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần 
so với đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng 
không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu 
chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 
62560:2011 về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không 
phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ; chiếu sáng không gian rộng; 
chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi.

Bảng tham số của sản phẩm:

- Sử dụng Chip LED đạt độ tin cậy cao
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc 
của vật được chiếu sáng
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Vỏ chất liệu nhôm thuần được phủ lớp sơn nano cho màu sắc tương 
đồng với màu sắc hệ trần thạch cao, trần nhôm.
- Nguồn rời, giảm độ dày của đèn phù hợp lắp trần thạch cao có khoảng 
cách giữa trần bê tông và trần thạch cao thấp

Ưu điểm:

SẢN PHẨM ĐÈN LED ÂM TRẦN



SẢN PHẨM

ĐÈN LED TUÝP T8 1.2M/0.6M

ĐÈN LED TUÝP

Đặc tính nổi bật:

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 lm/W, tiết 
kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần so với 
đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng không bị 
ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn 
chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 62560:2011 
về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra 
tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ: Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp; 
Chiếu sáng khu văn phòng: Phòng họp, hành lang; Chiếu sáng trung tâm thương 
mại, siêu thị: Sảnh, khu mua bán chung; Chiếu sáng bệnh viện: Phòng bệnh nhân, 
phòng chờ, phòng khám.

Bảng tham số của sản phẩm:

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc 
của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt, thay thế đèn 
huỳnh quang.
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI.
- Lắp bóng đèn LED tube sử dụng vật liệu nhôm nhựa có khả năng 
chống va đập.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Ưu điểm:



SẢN PHẨM

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT
Đặc tính nổi bật:

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 lm/W, tiết 
kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần so với 
đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng không bị 
ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn 
chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 62560:2011 
về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra 
tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ: Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp; 
Chiếu sáng khu văn phòng: Phòng họp, hành lang; Chiếu sáng trung tâm thương 
mại, siêu thị: Sảnh, khu mua bán chung; Chiếu sáng bệnh viện: Phòng bệnh nhân, 
phòng chờ, phòng khám.

Bảng tham số của sản phẩm:

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc 
của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt, thay thế đèn 
huỳnh quang.
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI.
- Tối ưu mặt thiết kế chiếu sáng để đáp ứng tiêu chí chiếu sáng công 
trình xanh.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Ưu điểm:

ĐÈN LED TUÝP



SẢN PHẨM

ĐÈN LED PANEL TẤM

ĐÈN LED PANEL

Đặc tính nổi bật:

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 lm/W, tiết 
kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần so với 
đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng không bị 
ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn 
chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 62560:2011 
về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra 
tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ: Phòng khách, phòng bếp; Chiếu sáng 
văn phòng tòa nhà, bênh viện, trung tâm thương mại, phòng làm việc, phòng họp, 
tiền sảnh. Lắp đặt âm trần, nổi trần.

Bảng tham số của sản phẩm:

- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI.
- Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học biến 
nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều 
trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa.
- Tối ưu mặt thiết kế chiếu sáng để đáp ứng tiêu chí chiếu sáng công 

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc 
của vật được chiếu sáng.

Ưu điểm:



ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG
Đặc tính nổi bật:

Bảng tham số của sản phẩm:

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc 
của vật được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI.
- Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học biến 
nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều 
trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa.
- Tối ưu mặt thiết kế chiếu sáng để đáp ứng tiêu chí chiếu sáng công 

Ưu điểm:
- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 lm/W, tiết 
kiệm 90% điện năng so với đèn sợi đốt, 44% điện năng so với đèn compact.
- Tuổi thọ cao: 15000 giờ, cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần so với 
đèn copmact
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng không bị 
ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn 
chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 62560:2011 
về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra 
tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ: Phòng khách, phòng bếp; Chiếu sáng 
văn phòng tòa nhà, bênh viện, trung tâm thương mại, phòng làm việc, phòng họp, 
tiền sảnh. Lắp đặt âm trần, nổi trần.

SẢN PHẨM ĐÈN LED PANEL



SẢN PHẨM

ĐÈN PHA LED CHẤT LƯỢNG CAO
Đặc tính nổi bật:

- Tiết kiệm đến 90% điện năng: Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng 150 lm/W, tiết 
kiệm điện năng thay thế bộ đèn Metalhalide.
- Tuổi thọ cao: 25000 giờ, cao gấp hơn 20 lần so với bộ đèn halogen; độ tin cậy cao, 
không hạn chế số lần bật tắt. 
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI: Không gây nhiễu, đồng thời cũng không 
bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ của các thiết bị điện tử khác
- Hệ số trả màu cao: CRI > 80, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn 
chiếu sáng Việt Nam.
- Đáp ứng Tiêu chuẩn VN (TCVN), Quốc tế (IEC): TCVN 8782:2011/IEC 62560:2011 
về an toàn & TCVN 8783: 2011/IEC 62612 về tính năng.
- Thân thiện môi trường: Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra 
tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Ứng dụng: Chiếu sáng công trình thể thao; Chiếu sáng biển quảng cáo; Chiếu 
sáng không gian bên ngoài tòa nhà, công trình công cộng, công việc, vườn hoa; Lắp 
đặt trên cột đèn, tường.

Bảng tham số của sản phẩm:

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật 
được chiếu sáng.
- Tuổi thọ dài 25000 giờ, chỉ số bảo vệ IP65, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI.
- Khả năng chống xung sét 3kV.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Dải điện áp rộng 120 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Ưu điểm:

ĐÈN PHA LED



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VÀ KIỂM TRA

CÔNG NGHỆ



Linh hoạt để thành côngLinh hoạt để thành côngLinh hoạt để thành công

CÔNG TY TNHH MCG VIỆT NAM
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