
Iögonfallande
ljuseffekter
ProFlood LED

Philips ProFlood LED är en vattentät strålkastare för både bildprojicering (gobo) och

kreativ ljusinramning (fönsterluckor). Det här kraftfulla arkitektoniska

strålkastarbelysningverktyget ger belysningsdesigners utmärkt kreativ frihet att

projicera allt från bilder till logotyper. Med en justerbar stråle kan projektorns

ljusflöde finjusteras för exakt matchning till omgivningarna. ProFlood LED kan

användas för att skapa en särskild effekt, i princip "skulptera" ljuset för att stödja

arkitektoniska belysningskoncept för stadsmiljöer. Iögonfallande ljuseffekter blir

enkelt med ProFlood LED.

Fördelar
• Stödjer alla kreativa belysningsprojekt (stadsbelysning, stadskärna, parker,

shoppingområde)

• Exceptionellt högkvalitativt ljusflöde

• Avancerad styrning av ljusfördelning och kraftigt minskad bländning

• Enkel att installera och justera

Funktioner
• Projekttext, logotyper, mönster och andra bilder med hjälp av en gobo (en storlek,

100 mm)

• Flexibelt fäste för olika installationer

• Justerbara slutare ger en monokrom eller färgad ljuskägla med exakt form

• Justerbar stråle (20–40°) ger möjlighet till exakt matchning till omgivningarna

samt justering av fokus och enhetlighet

• Lång livslängd på 50 000 timmar L80 vid Tq +25 °C
• Källans ljusflöde: 8 430 lm
• Anamorfos: Vi hjälper dig att beräkna den goboform som krävs för att motverka

distorsion.
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Användning
• Moderna och klassiska byggnader, arkitektonisk strålkastarbelysning

• Dekorativ utomhusbelysning

• Stadskärnor

• Affärscentra

• Parker och promenadområden

Måttskiss
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