
CitySoul gen2 – en
mångsidig identitet
Stolpar och fästen för CitySoul

CitySoul gen2 är en av de mest mångsidiga och inspirerande serierna för

gatubelysning i städer som Philips har tagit fram hittills. Det är en mycket effektiv

serie som ger utmärkta belysningsnivåer. Samtidigt skapar den rätt stämning för alla

användningsområden i städer, från stadens utkanter hela vägen till dess centrum.

Genom att utveckla moduluppbyggnaden för CitySoul-familjen och lägga till nya

innovationer som lyr- och accentfästet har Philips gjort den här serien till en perfekt

verktygslåda för alla städer. Designen är plattare, helt rund och övergångarna mellan

stolparmen och fästet är helt släta. Det ger stadslandskapet en enhetlig, elegant och

diskret identitet. CitySoul gen2 har utformats runt LED-motorn och är mycket

effektiv och enkel att underhålla. Den finns i två storlekar och lämpar sig för ingång

från sidan, stolptopp, hängande och nedpendlat montage.

Fördelar
• En integrerad belysningsverktygslåda för UrbanStyling utformad för många olika

användningsområden i städer

• Armaturer, fästen och stolpar har utformats som ett integrerat koncept för att ge

enhetlighet

• Framtidssäkrad tack vare utmärkt belysningsprestanda och produktkvalitet

Funktioner
• En bred serie med eleganta, särskilda och kompletta uppsättningar, inklusive

stolpar och fästen, ett alternativ som kan lutas, en dubbel stolptoppsversion och

en hängande version

• Olika funktioner ger den mest effektiva och behagliga belysningsnivån

• Kompatibel med all ljusstyrning från Philips av standardtyp och avancerad typ

• Enkelt underhåll på plats

• Kompatibel med den befintliga CitySoul-serien för stolpar och fästen, Flip, Morph,

Jump, Sweep
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Användning
• Stadskärnor

• Parker och öppna platser

• Gator och vägar

• Handelsdistrikt

Versions
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Produktinformation

2D rendering CitySoul gen2
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