
Philips CityCharm:
kombinace vizuálního
komfortu a výkonu
CityCharm Fluid

Řada Philips CityCharm je navržena pro použití v městských oblastech, kde je kladen

důraz na příjemné osvětlení, atmosféru a design. Nabízí tři ikonické, nadčasové

designy: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone (BDS491) a CityCharm Fluid

(BDS492) spolu s řadou dekorativních a praktických doplňků. To vám umožňuje

vytvořit osvětlovací řešení s nezaměnitelným charakterem vaší čtvrti, ve dne v noci.

Ať už si vyberete LED svítidlo modelu Cordoba, Cone, nebo Fluid, CityCharm zajistí

vysoký vizuální komfort při zachování vynikajícího výkonu. Nabízí výběr ze dvou

inovativních technologií Philips Lighting: GentleBeam pro maximalizaci vizuálního

komfortu, nebo ClearGuide (Cordoba nebo Cone) pro optimalizaci vertikálního

osvětlení a vizuální orientace. Pokud chcete své řešení osvětlení CityCharm dále

přizpůsobit, můžete definovat objem krytu a měnit jeho vzhled dekorativním

příslušenstvím. Díky řadě speciálních konzol a sloupků můžete také elegantně

proměnit obytné čtvrti a centra měst.

Výhody
• Elegantní ikonická řada vylepšená speciálními tyčemi a výložníky pro dosažení

osobitých stylů

• Pohodlné osvětlení díky technologii GentleBeam a ClearGuide

• Více geometrií pro vizuální pohodlí ve všech městských oblastech

• Vynikající světelný výkon a kvalitní konečná úprava

• Připraveno na budoucnost se zásuvkou v horní části Zhaga-D4i system ready (SR)

pro připojení k ovládacím prvkům Interact

• Service tag pro snadnou montáž a údržbu
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Vlastnosti
• Nabídka různých tvarů svítidel, barevných efektů, sloupů a výložníků

• Rozptylné prostředky navozují vizuální komfort, zbarvené části vylepšují

atmosféru

• Široká škála světelného toku a optických prvků zaručují maximální účinnost při

všech úrovních osvětlení

• Účinnost dosahuje hodnoty až 144 lm/W.

• Životnost až 100 000 hodin při L96 B10

• Standardní záruka na 5 roků (možnost prodloužení až na 10 let)

Aplikace
• Rezidenční oblasti

• Chodníky a cyklostezky

• Parky a městské třídy

Versions

CityCharm fluid BDS492 with SRT

and GRB on post-top bracket

Rozměrové výkresy
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