
Philips StoreSet -
flexibel,
stämningsgivande
belysning
StoreSet

Dagens butiksmiljöer lägger fokus på att skapa upplevelser som lockar kunderna att

stanna kvar. StoreSet förbättrar atmosfären i din butik genom att skapa kontraster

och bryta upp de traditionella kontinuerliga ljuslinjerna. Ett urval av former på

ljuskäglan och utmärkt ljuskvalitet framhäver skyltade varor och gör det enkelt att

skapa rätt stämning. StoreSet väger mindre än vanliga armaturer och kan enkelt

monteras på strömskenor. Installationen är enkel och du kan lätt flytta armaturerna

längs skenan vid behov, vilket gör StoreSet till ett mycket flexibelt verktyg för att

skapa den perfekta stämningen i din butik.

Fördelar
• Flexibel armatur med högt ljusflöde som passar i de flesta butiker, oavsett

planlösning

• Utmärkt ljuskvalitet och hög effektivitet tack vare ett brett urval av optik

• En framtidssäker lösning som möjliggör framtida initiativ med planlösnings- eller

systemförbättringar i avseende

Funktioner
• Brett urval av optik och ljusfördelningar

• Monteras på skena (3C eller Maxos fusion) eller infälld i tak

• Effektiv lösning: upp till 170 lm/W (XA-version)

• Enkel att installera och ansluta, låg vikt

• Tillgängliga projektspecifikationer: DALI, nödbelysning, CLO och

inomhuspositionering
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Användning
• Livsmedelskedjor och stora butikskedjor

• Butiker

Varning och Säkerhet
• Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Versions

StoreSet Trak-SM505T WH

Måttskiss

Produktinformation
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