Lighting

Pequeno no tamanho,
grande na qualidade
TrueFashion
TrueFashion é a família de projetores LED que responde às necessidades de
miniaturização e apresentação de revendedores especializados.Em primeiro lugar,
estes focos em miniatura com detalhes precisos e nítidos oferecem um design
contemporâneo e integram-se perfeitamente no interior da sua loja para um visual
personalizado.Em segundo lugar, proporciona um efeito de acentuação de alta
qualidade graças à sua inovadora tecnologia de lente OptiAccent (FPO), que oferece
um feixe de maior intensidade central sem luz dispersa para maximizar a relação de
contraste e, assim, otimizar o efeito de acentuação. Especialmente em aplicações
exigentes de foco estreito (12D) e foco (18D), a diferença do OptiAccent para as
óticas Chip on Board e de refletor é como do dia para a noite. O OptiAccent também
reduz o encandeamento direto por um fator de 5 para permitir um conforto visual
superior.Por último, a família TrueFashion também conta com os espetros de luz: as
tonalidades LED da Philips especialmente concebidas melhoram as cores
(saturação) e os brancos, além de oferecerem um elevado grau de fidelidade
(~GT~CRI 90).É assim que a gama TrueFashion assegura uma experiência de
iluminação superior nas suas aplicações de revenda.

Benefícios
• Efeito de acentuação dramático e de elevado impacto
• Instalação de iluminação discreta e flexível
• Brancos brilhantes, pretos nítidos e cores vibrantes
• Maior conforto visual
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TrueFashion

Características
• Cabeça de foco em miniatura no diâmetro de 66 mm para o Mini e de 80 mm para
o tamanho Compact
• Tecnologia de lente OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade central (até
40%), eliminando a luz dispersa/o halo em comparação com um sistema ótico
tradicional de refletor e LED Chip-On Board, oferecendo assim uma acentuação
de alto contraste por oposição a um efeito luminoso plano e difusa (apenas na
variante Compact)
• Tonalidades LED da Philips: PremiumWhite e PremiumColor, IRC>90 e 3000 K
(consulte o seu contacto de vendas para outros pedidos)
• Acabamento de pintura em branco ou preto (consulte o seu contacto de ventas
para outros pedidos)
• Ponto de feixe estreito suplementar de 6° com feixe central Candela de 64K
• Gama completa de difusão de feixe: 6°/12°/18°/24°/30°/36° (6° em TrueFashion
Highlight e 12°, 24°, 36° apenas na variante Compact)

Aplicação
• Moda
• Revenda
• Hotelaria
• Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas

Avisos e Segurança
• A luminária deve ser montada fora do alcance do braço
• A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade
com os regulamentos elétricos do IEE ou requisitos nacionais mais recentes.

Especificações
Acessórios

Pala ST710Z

Eficiência da luminária

Ângulo do feixe da

120 °

LED inicial

fonte de luz
Difusão de feixe da

6°

luminária
Cor principal da

BK

luminária

60 lm/W

Fluxo luminoso inicial

1150 lm

Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Tensão de entrada

220-240 V

Corrente de irrupção

5A

(A)

Regulação

true

Material

Compartimento: alumínio

Controlador

Unidade de fonte de alimentação com interface DALI (PSD)

Ótica

6

Temperatura de cor

3000 K

Tipo

ST720T

Período de garantia

5 anos

correlacionada inicial
Potência de entrada

19.2 W

inicial
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Versions

TrueFashion Highlight - 3000 K

Detalhes do produto
Truefashion-

Truefashion-
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