
Philips ProFlood LED:
atraktívne efekty pre
vitríny
ProFlood LED

Philips ProFlood LED je vodovzdorný svetlomet na projekciu obrazu (premietanie) aj

tvorivé svetelné rámovanie (clony). Toto výkonné architektonické svetlometové

osvetlenie poskytuje dizajnérom prezentačného osvetlenia vynikajúcu tvorivú

slobodu pri projekcii všetkého od obrazov po logá. Pomocou nastaviteľného

vyžarovania možno výstup projektora doladiť na mieru okolia. ProFlood LED je

možné využiť na dosiahnutie konkrétneho efektu, virtuálne „tvarovať“ svetlo ako

podporu architektonických svetelných konceptov v meste aj mestskom kontexte.

Vďaka svietidlám ProFlood LED je vytváranie atraktívnych efektov skutočne

jednoduché.

Výhody
• Istota pre každý tvorivý svetelný projekt (skrášľovanie miest, centrum miest, parky,

nákupné oblasti)

• Mimoriadne kvalitný výstup

• Moderné ovládanie vyžarovania svetla a výrazne znížená miera oslnenia

• Jednoduchá montáž a nastavenie
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Vlastnosti
• Projekcia textu, log, vzorov a ďalších obrazcov pomocou systému gobo (veľkosť A,

100 mm)

• Flexibilná konzola na každú montáž

• Nastaviteľné clony umožňujú presné tvarovanie monochromatických alebo

farebných lúčov

• Nastaviteľný lúč (20° – 40°) na presné prispôsobenie okoliu a nastavenie

zaostrenia a rovnomernosti

• Dlhá životnosť 50 000 hodín – L80 pri teplote Tq 25 °C

• Zdrojový svetelný tok: 8 430 lm
• Anamorfóza: pomôžeme vám vypočítať premietací tvar potrebný na vyrovnanie

deformácie.

Aplikácie
• Moderné a klasické budovy, architektonické osvetlenie svetlometmi

• Skrášľovanie mesta

• Centrá miest

• Nákupné zóny

• Parky a pešie zóny

Rozmerový obrázok

Podrobnosti o produkte
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