
MileWide² – design
möter effektivitet
MileWide² Large

Tillsammans med Holscher Design har vi utvecklat MileWide², uppföljaren till den

mycket populära MileWide-serien. Med sitt stora urval skräddarsydda stolpar och

fästen smälter den stilrena utformningen hos MileWide² in perfekt både i dagens och

morgondagens stadslandskap. Tack vare den avancerade LED-enheten och en

tillämpningsanpassad optik ger MileWide² utmärkt ljuskvalitet och ljusprestanda,

vilket leder till betydande energibesparingar samtidigt som den ger ett helt enhetligt

ljus på vägen. Och eftersom MileWide2 är utrustad med Philips SR-uttag (System

Ready) kan den dessutom paras ihop med belysningsstyrning och

programapplikationer. Detta innebär att den när som helst kan anslutas till

avancerade programapplikationer som exempelvis Interact City. Dessutom är varje

enskild armatur unik tack vare Philips Service Tag. Du behöver bara skanna av QR-

koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka så får du omedelbar åtkomst

till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och

programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, oavsett när arbetet

utförs under armaturens livslängd.

Fördelar
• Tydlig designprofil som ytterligare förstärks av särskilda stolpar och fästen som

skapar karakteristiska stilar

• Ger visuell komfort genom högkvalitativa, bekväma belysningsupplevelser i

stadsmiljöer med varierande utformningar

• Lätt att underhålla tack vare Philips Service Tag. Philips SR-uttaget (System

Ready) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och

programapplikationer.
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Funktioner
• Specialdesignad helhetslösning som bygger på MileWide-seriens rena design och

höga kvalitativa ytbehandling

• Hög effektivitet på upp till 151 lm/W

• Stort utbud av ljusstrålar och interna lameller att välja mellan

• Livslängd på upp till 100 000 tim vid L96B10

• Varje enskild armatur kan identifieras tack vare QR-koden från Philips Service tag

Användning
• Trafiksträckor, motorvägar och större påfartsvägar

• Stadsmiljöer och bostadsområden

• Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen

• Parkeringar

Versions

MileWide 2 Large

Måttskiss

MileWide² Large
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Produktinformation

MileWide2

MileWide² Large
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