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Buckingham Industrial Corp.
Lampu LED, perlengkapan lampu komersial dan
residensial

S

ejak didirikan pada tahun 1991 di Taipei,
Taiwan bagian utara, Buckingham Industrial
Corp. telah didedikasikan untuk merancang,
mengembangkan, dan memproduksi perlengkapan
lampu komersial dan residensial selama lebih dari
25 tahun sebagai pemasok yang berprofil tinggi
dari jenisnya.
Dengan beroperasi di sepanjang
Selat Taiwan, perusahaan memperkenalkan
berbagai produk lampu, termasuk lampu
downlight, lampu sorot, sistem lacak, semua lampu, lampu ambien, lampu
gantung, bola lampu LED, dan penerang LED. Lampu LED-nya terutama banyak
dicari oleh para pembeli profesional, karena memberikan garansi selama 50.000
jam untuk menonjolkan kualitasnya yang sangat baik. Lampu LED-nya sangat
cocok untuk penggunaan komersial dan residensial.
Di antara lampu LED Buckingham, lini lampu lacak LED “Tune” telah
menarik perhatian secara luas, terutama karena konstruksi modularnya yang
memungkinkan perakitan dengan tangan secara sederhana. Tersedia dalam
bentuk lampu LED dan CDM, dan dilengkapi dengan pengontrol hemat energi,
lampu ini sangat ideal untuk aplikasi pencahayaan utama dan pencahayaan area.
Selain itu, lampu lacak, yang tersedia dalam warna hitam, putih alami, dan
perak bersinar, tidak
hanya mudah dipasang,
tetapi juga menyediakan
operasi yang aman

dengan pemutus.
Perusahaan mengoperasikan sebuah pabrik modern di Kota
Kunshan, berdekatan dengan Shanghai, yang dilengkapi dengan
desainer internal serta fasilitas produksi.
Buckingham percaya bahwa kunci sukses dalam industrinya
adalah inovasi tanpa henti dan sesuai dengan keyakinan tersebut,
perusahaan tidak pernah berhenti mengubah ide-ide barunya
menjadi desain yang konkret. Dengan tujuan untuk menyediakan
produk dan layanan yang optimal kepada para pelanggannya,
pabrikan secara terus-menerus meningkatkan kapasitas
produksinya dengan menambah perangkat lunak dan perangkat
keras produksi yang baru.
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