
Philips CityCharm:
vizuálny komfort v
kombinácii s výkonom
CityCharm Fluid

Rad Philips CityCharm je navrhnutý na použitie v mestských oblastiach, kde sa

kladie dôraz na príjemné osvetlenie, atmosféru a dizajn. Ponúka tri ikonické,

nadčasové dizajny: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone (BDS491) a

CityCharm Fluid (BDS492) spolu s celým radom dekoratívnych a praktických

doplnkov. To vám umožňuje vytvoriť osvetľovacie riešenie s nezameniteľným

charakterom vašej štvrte, cez deň aj v noci. Či už si vyberiete LED svietidlo modelu

Cordoba, Cone alebo Fluid, CityCharm zaistí vysoký vizuálny komfort pri zachovaní

vynikajúceho výkonu. Máte na výber z dvoch inovatívnych technológií Philips

Lighting: GentleBeam na maximalizáciu vizuálneho komfortu, alebo ClearGuide

(Cordoba alebo Cone) na optimalizáciu vertikálneho osvetlenia a vizuálnej

orientácie. Pokiaľ chcete svoje riešenie osvetlenia CityCharm ďalej prispôsobiť,

dekoratívne príslušenstvo pre tento rad umožňuje definovať objem krytu a meniť

jeho vzhľad. Vďaka radu špeciálnych konzol a stĺpov môžete tiež elegantne premeniť

obytné štvrte a centrá miest.

Výhody
• Elegantný kultový rad vylepšený špeciálnymi stĺpmi a konzolami na dosiahnutie

osobitých štýlov

• Pohodlné osvetlenie vďaka technológii GentleBeam a ClearGuide

• Viac geometrií na zaistenie vizuálneho pohodlia vo všetkých mestských oblastiach

• Vynikajúci svetelný výkon a kvalitná povrchová úprava

• Pripravené na budúcnosť so zásuvkou v hornej časti Zhaga-D4i System Ready

(SR) na pripojenie k ovládacím prvkom systému Interact

• Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu
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Vlastnosti
• Možnosť výberu tvaru svietidiel, farebných efektov, stĺpov a konzol

• Prostriedky na zaistenie rozptylu svetla navodzujú vizuálny komfort, farebné

vložky vylepšujú atmosféru

• Široká škála hodnôt svetelného toku a optických prvkov spolu zaručujú maximálnu

účinnosť pri všetkých úrovniach osvetlenia

• Účinnosť až 144 lm/W

• Životnosť až 100 000 hodín pri L96 B10

• Štandardná 5-ročná záruka (možnosť predĺženia až na 10 rokov)

Aplikácie
• Obytné zóny

• Pešie a cyklistické chodníky

• Parky a bulváre

Versions

CityCharm fluid BDS492 with SRT

and GRB on post-top bracket
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