Lighting

Đèn LED chiếu sáng
tạo điểm nhấn
StyleStateThiết kế
trang nhã và phong
cách với khả năng
sáng tạo linh hoạt
StyleState
Đèn LED chiếu sáng tạo điểm nhấn StyleState của Philips áp dụng cho thiết kế nhỏ
gọn đẹp mắt và ấn tượng với nhiều lựa chọn kết hợp màu sắc, có khả năng tùy chỉnh
màu riêng biệt hoặc LOGO cho khách hàng. Đây là giải pháp vô cùng linh hoạt và
nhỏ gọn. Cũng có thể tùy chỉnh chế độ lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng để áp
dụng cho giá treo lắp nổi, bề mặt có góc cạnh, trên thanh ray hoặc lắp âm, để đáp
ứng các yêu cầu bố cục & hiển thị khác nhau ở nơi lắp đặt. Đèn LED chiếu sáng tạo
điểm nhấn StyleState của Philips áp dụng cho thấu kính chuyên nghiệp, thiết kế
quang học và công nghệ LED tiên tiến, có thể cung cấp chất lượng ánh sáng xuất sắc,
độ hoàn màu và hiệu ứng chiếu xa vượt trội. Có 3 loại góc chùm sáng để đáp ứng các
yêu cầu trắc quang khác nhau. Có thể tùy chỉnh màu sắc riêng biệt hoặc LOGO cho
khách hàng. Thành phần từ tính và thiết kế nhỏ gọn đem đến khả năng vô tận cho
khách hàng.

Lợi ích
• Thiết kế trang nhã với kiểu dáng nhỏ gọn đẹp mắt
• Khả năng linh hoạt- giải pháp linh hoạt và đa dạng
• Có thể tùy chỉnh – Khả năng vô tận cho Khách hàng
• Chất lượng ánh sáng vượt trội
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Tính năng
• CRI 90 cao
• SDCM 3 cho độ đồng nhất màu sắc
• Imax cao với hiệu ứng chiếu rọi xuất sắc
• Thiết kế bản lề từ
• Độ tin cậy cao với tuổi thọ 50.000 giờ

Ứng dụng
• Bán lẻ thời trang, Cửa hàng trang sức, Trung tâm mua sắm, Thẩm mỹ viện, nhà
hàng sang trọng
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