
Bästa ljuskvalitet från
spottar i miniformat
för globala
klädbutiker
TrueFashion

TrueFashion Gen.2 är en LED-spotserie som uppfyller klädbutikers specifika behov.

De här spottarna i miniatyrformat med rena och fina detaljer ger ett modernt intryck

och smälter in helt i butikens inredning för ett skräddarsytt utseende. Serien ger den

bästa ljuskvaliteten tack vare de innovativa Philips Fashion Proof Optics (FPO). FPO-

linserna skapar en stråle med hög intensitet utan spilljus och optimerar kontrasterna.

Dessutom minimeras bländningen i butiken. De specialdesignade LED-ljuskällorna

för mode från Philips framhäver färgerna och de visuella kvaliteterna. På det här

sättet garanterar TrueFashion en överlägsen ljusupplevelse.Den här dedikerade

modeserien stödjer dina globala expansionsplaner, eftersom den är förberedd för

internationella certifieringar. Dessutom tillhandahåller vi dedikerad logistik och lokal

närvaro över hela världen.TrueFashion Gen.2 skapar en optimal

konsumentupplevelse som tilltalar och engagerar konsumenten och som samtidigt

tar framtida ansluten belysning till butiken.
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Fördelar
• Bästa möjliga ljuskvalitet tack vare Philips Fashion Proof Optics. Dessa eliminerar

spilljus och bländning för att skapa en stråle med hög intensitet och

väldefinierade kontraster som förstärker butikens design och möjliggör optimal

presentation av kollektionen

• TrueFashion Gen.2-serien är spottar i miniformat som är utformade för att smälta

in i butiksinredningen. De är små och har fina detaljer som ger ett modernt intryck

och minskar dammbildning. Den infällda optiken minimerar bländning så att allt

fokus hamnar på produkterna

• Den centrala I-gångjärnsdesignen möjliggör minimalt avstånd runt spotten. Det

ger den bästa statiska jämvikten som förhindrar lutning av hela skensystemet.

• Integrerat driftdon, miniatyrstorlek och central I-gångjärnsdesign möjliggör

installation av maximalt antal spottar per skena i användningsområden där många

projektorer måste installeras med minimalt avstånd på en kort skena (t.ex.

butiksfönster).

Funktioner
• Ljuskvalitet med dedikerad Philips Fashion Proof Optics som är designad för

mode, med en hög intensitet i mittstrålen, god avbländning och inget spilljus

• Philips Fashion LED-utföranden: PremiumWhite CRI 90, 3 000, 3 500 eller 4

000K, PremiumColor and Denim, CRI 90, Ra >89 vid 3000K

• Miniatyrspot med en diameter på 66 mm för minimal storlek och 80 mm för

kompakt storlek

• Hela sortimentet av FPO-linsoptik som ger spridningsvinklar på 12 ° / 18 ° / 24 ° /

30 ° / 36 °

Användning
• Modebutiker

• Butik

specifikationer

Tillbehör Avbländning ST710Z

Ljuskällans

spridningsvinkel

120 °

Ljusfördelningsarmatur 18°

Armaturens huvudfärg Vit

Dimning Nej

Driftdon Strömförsörjningsenhet (PSU)

Driftdonsbortfall vid

5 000 tim i %

0.1 %

Initial korrelerad

färgtemperatur

3000 K

Initial ineffekt 24.5 W

Initialt LED-ljusutbyte 79 lm/W

Initialt ljusflöde 2000 lm

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Ingångsspänning 220 till 240 V

Ingående ström (A) 18 A

Material Armaturhus: aluminium

Optik 18 | Spridningsvinkel 18˚

Typ ST705T

Garantitid 5 år
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Versions

TrueFashion2 Mini - 3000 K

Produktinformation

ST705T WH TrueFashion2 mini

central hinge tilt

ST705T WH TrueFashion2 mini

Lens detail

ST705T WH TrueFashion2 mini

back detail

ST705T WH TrueFashion2 mini

front view

TrueFashion
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