
Philips ProFlood LED:
εντυπωσιακά εφέ
προθήκης
ProFlood LED

Το Philips ProFlood LED είναι ένα αδιάβροχο σύστημα προβολής τόσο για προβολή
εικόνας (gobo) όσο και για δημιουργικό περίγραμμα φωτός (φωτοφράχτες). Αυτό το ισχυρό
εργαλείο αρχιτεκτονικού φωτισμού με προβολείς δίνει στους σχεδιαστές φωτισμού
προβολής εξαιρετική δημιουργική ελευθερία να προβάλλουν τα πάντα, από εικόνες έως
λογότυπα. Με τη ρυθμιζόμενη δέσμη, η ισχύς εξόδου του συστήματος προβολής μπορεί να
ρυθμιστεί με ακρίβεια, ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον. Το ProFlood LED μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο εφέ, «σμιλεύοντας» ουσιαστικά το φως
για να υποστηρίξει ιδέες αρχιτεκτονικού φωτισμού για κάθε πόλη και αστικό τοπίο. Τα
εντυπωσιακά εφέ προβολής γίνονται εύκολα με το ProFlood LED.

Οφέλη
• Υποστηρίζει οποιοδήποτε δημιουργικό έργο φωτισμού (καλλωπισμός πόλης, κέντρο
πόλης, πάρκα, εμπορική περιοχή)

• Απόδοση εξαιρετικά υψηλής ποιότητας
• Προηγμένος έλεγχος κατανομής φωτός και σημαντικά μειωμένη θάμβωση
• Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση

Product family leaflet, 2023, Απρίλιος 15 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

LightingLighting



Χαρακτηριστικά
• Κείμενο έργου, λογότυπα, μοτίβα και άλλες εικόνες με χρήση gobo (μέγεθος A, 100 mm)

• Εύκαμπτο στήριγμα για διάφορες εγκαταστάσεις
• Ρυθμιζόμενοι φωτοφράχτες που επιτρέπουν ακριβή πλαισίωση μονόχρωμων ή
έγχρωμων δεσμών

• Ρυθμιζόμενη δέσμη (20°-40°) για απόλυτη αντιστοίχιση με το περιβάλλον και ρύθμιση
της εστίασης και της ομοιομορφίας

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών L80 σε Tq +25 ºC

• Φωτεινή ροή πηγής: 8.430 lm

• Αναμόρφωση: σας βοηθάμε να υπολογίσετε τη μορφή gobo που απαιτείται για την
αντιστάθμιση της παραμόρφωσης.

Εφαρμογή
• Μοντέρνα και κλασικά κτίρια, διάχυτος αρχιτεκτονικός φωτισμός
• Αστική αναβάθμιση
• Κέντρο πόλεων
• Περιοχές με εμπορικά καταστήματα
• Πάρκα και πεζόδρομοι

Versions

ProFlood LED-BCP608

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

ProFlood LED
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

ProFlood_LED-BCP608-DP01.tif ProFlood_LED-BCP608-DP02.tif
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