
MileWide² – moderný
dizajn a vynikajúca
účinnosť
MileWide² Large

V spolupráci so spoločnosťou Holscher Design sme vyvinuli MileWide², nástupcu

veľmi obľúbeného radu MileWide. Rad MileWide² obsahuje rôzne špeciálne stĺpy a

konzoly. Ponúka čistý a jasný dizajn, ktorý sa dokonale hodí do dnešnej, ako aj

budúcej mestskej krajiny. Vďaka systému LED a pokročilej optike ponúka MileWide²
výnimočnú kvalitu svetla a svetelný výkon. Navyše k tomu zaznamenáte výrazné

úspory energie. Svietidlá MileWide² je možné prepojiť so systémom riadenia, alebo

so softvérovou aplikáciou vďaka funkcii Philips SR (System Ready). To znamená, že

svietidlo je možné pripojiť k aplikáciám ako napríklad Interact City, a to kedykoľvek

počas životnosti svietidla. Navyše, každé svietidlo je jednoznačne identifikovateľné

vďaka servisnému štítku Philips. Pomocou jednoduchého naskenovania QR kódu,

ktorý je umiestnený na vnútornej strane dvierok stĺpa získate prístup ku konfigurácii

svietidla. Údržba a činnosti súvisiace s programovaním sa teraz dajú vykonávať ešte

jednoduchšie a rýchlejšie.

Výhody
• Jasná identita, ktorú podporujú špeciálne stĺpy a konzoly s osobitým štýlom

• Zabezpečuje vizuálny komfort vďaka vysokej kvalite svetla

• Jednoduchá údržba vďaka servisnému štítku Philips. Svietidlo je pripravené na

prepojenie so systémom riadenia alebo so softvérovou aplikáciou vďaka funkcii

Philips SR (System Ready).

Vlastnosti
• Komplexné riešenie založené na čistom dizajne a kvalitnom prevedení radu

MileWide

• Vysoká svetelná účinnosť až 151 lm/W

• Rozmanitá ponuka svietidiel s rôznym vyžarovaním

• Životnosť až 100,000 hodín (L96B10)
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Aplikácie
• Cestné komunikácie, diaľnice a hlavné ťahy

• Mestské a obytné zóny

• Cyklotrasy, chodníky a priechody pre chodcov

• Parkoviská

MileWide² Large
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