
Dokonalá flexibilita a
výkon v
maloobchodnom
prostredí
StyliD Evo

Vďaka projektorom StyliD Evo môžu maloobchodní predajcovia využívať vynikajúcu

kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v celom rade

flexibilných a na budúci vývoj pripravených projektorov. Konfiguráciu projektorov

StyliD Evo možno jednoducho zmeniť vďaka rýchlej a bezproblémovej modernizácii

optiky, ku ktorej nie sú potrebné žiadne nástroje. Tieto projektory navyše podporujú

časté zmeny v usporiadaní predajní, pretože ich možno jednoducho premiestniť na

lištu alebo základné vedenie Maxos fusion. Projektory StyliD Evo vnášajú do

konceptu maloobchodných predajní kontinuitu a sú vhodné pre široké spektrum

využitia osvetlenia – od praktických variantov v nižších výškach osvetlenia až po

montáže na vysokých stropoch, ktoré vyžadujú veľmi vysoký svetelný tok. Projektory

StyliD Evo možno namontovať na lišty 3C alebo DALI (ST770T, ST780T), do systému

Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) alebo do stropu v polozapustenej verzii

(ST770B). Všetky projektory StyliD Evo s reflektormi PerfectAccent sú certifikované

ako výrobok na osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva

a ponúkajú niekoľko možností stmievania a integrácie do káblových aj bezdrôtových

systémov. K dispozícii sú aj svetelné recepty LED pre čerstvé potraviny, ktoré

predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie

potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o svetelných tónoch a receptoch

PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na

stránkach nášho katalógu zameraného na módu a potraviny.
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Výhody
• Väčšie rozžiarenie a mimoriadny optický komfort na prilákanie zákazníkov

• Jednoduchá zmena polohy a modernizácia pri častých zmenách v usporiadaní

predajní

• Najlepšia účinnosť v danej triede s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť úsporu

energie

• Certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva s

vysokoúčinnými reflektormi PerfectAccent

Vlastnosti
• Jednoduchá výmena alebo modernizácia optiky bez použitia nástrojov

• Dostupné s reflektormi PerfectAccent s vysokou účinnosťou

• Voliteľné predné sklo (odporúča sa do prašného prostredia)

• Svetelný výkon až 6 000 lm na montáže vo veľkých výškach

• K dispozícii s LED svetelnými receptmi pre čerstvé potraviny a LED svetelnými

odtieňmi

• Možnosť káblového (DALI) aj bezdrôtového pripojenia

• Vysoko intenzívny oválny lúč umožňujúci zväčšiť rozstup medzi svietidlami pri

osvetľovaní pultov s čerstvými potravinami alebo sloganov na stenách

Aplikácie
• Samoobsluhy

• Supermarkety a hypermarkety

• Veľké maloobchodné prevádzky

Varovanie a ochrana
• Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného

toku o 3,5 %.

• Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre

oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou

(suchej) handričky z mikrovlákna.

• Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.

• Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití

rukavíc zaisťujúcich tepelnú ochranu.

Versions

StyliD Evo Compact ST770T black,

track version

StyliD Evo
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Rozmerový obrázok
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Podrobnosti o produkte

Aiming indication, with marking for

Indoor Positioning operation

StyliD Evo Compact black, side

view

StyliD Evo Compact black, front

view

OptiShield protects the optical

compartment from bugs and dust

StyliD Evo Exploded View StyliD Evo Compact in black, full

rotation flexibility

StyliD Evo
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StyliD Evo

© 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.

www.lighting.philips.com
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