
CitySoul gen2 –
univerzálnosť
CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 je doteraz jedným z najuniverzálnejších a najinšpiratívnejších radov

urbanistických svietidiel Philips. Tento mimoriadne účinný rad poskytuje vynikajúcu

úroveň osvetlenia a zároveň správnu atmosféru pre všetky mestské aplikácie od

predmestí až po centrum mesta. Spoločnosť Philips týmto typom rozšírila

univerzálny rad CitySoul a pridala nové inovatívne prvky, ako napríklad konzoly Lyre

a Accent, čím vytvorila ideálny nástroj pre každé mestské prostredie. Dizajnovo je

plochejší, s plne oblými tvarmi a prechody medzi prírubou a konzolou sú úplne

zapustené, takže mesto takto získa homogénny, elegantný a diskrétny vzhľad.

CitySoul gen2svietidlá sú vďaka LED mimoriadne účinné a ľahko sa udržiavajú.

Dodávajú sa v dvoch rôznych veľkostiac, sú určené na montáž na výložník aleno na

vrchol stĺpa, montáž na reťaz a závesnú montáž.

Výhody
• Integrovaný systém osvetlenia UrbanStyling určený pre rôzne mestské aplikácie

• Svietidlá, konzoly a stĺpy sú navrhnuté ako jedna integrovaná koncepcia, ktorá

zaručuje jednoliatosť.

• Pripravené na budúce zmeny vďaka vynikajúcemu svetelnému výkonu a kvalite

produktu

Vlastnosti
• Široká škála elegantných, špecializovaných a úplných súprav vrátane stĺpov a

konzol, možnosti naklonenia a verzií s dvojitou montážou na vrchol stĺpa a na

reťaz

• Rôzne funkcie poskytujúce najúčinnejšiu a najpríjemnejšiu úroveň osvetlenia

• Kompatibilné so všetkými štandardnými a pokročilými riadiacimi systémami

osvetlenia od spoločnosti Philips

• Jednoduchá údržba priamo na mieste

• Kompatibilné s jestvujúcimi radmi stĺpov a konzol CitySoul Flip, Morph, Jump,

Sweep
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Aplikácie
• Centrá miest

• Parky a námestia

• Cesty a ulice

• Komerčné štvrte

Versions

Rozmerový obrázok
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Podrobnosti o produkte

2D rendering CitySoul gen2

Bracket - Accent

CitySoul poles and brackets

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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