
Spectaculaire weerga
ve-effecten
ProFlood LED

Philips ProFlood LED is een waterdichte spot voor zowel de projectie van beelden

(gobo) en het uitkaderen van creatieve verlichtingseffecten (sluiters). Deze krachtige

architectonische schijnwerperverlichting geeft verlichtingsontwerpers een enorme

creatieve vrijheid, voor alle projecten van afbeeldingen tot logo's. Met een draaibare

bundel kan de lichtopbrengst van de spot nauwkeurig worden afgesteld op de

omgeving. ProFlood LED kan worden gebruikt om een specifiek effect te creëren,

waarbij het licht op virtuele wijze wordt 'gevormd' om architectonische

lichtconcepten in steden te ondersteunen. In het oog springende weergave-effecten

zijn nu eenvoudig met ProFlood LED.

Voordelen
• Ondersteunt alle creatieve verlichtingsprojecten (stadsverfraaiing, stadscentrum,

parken, winkelcentra)

• Lichtopbrengst van uitzonderlijk hoge kwaliteit

• Geavanceerde regeling van de lichtverdeling en aanzienlijk minder verblinding

• Eenvoudig te installeren en in te stellen

Kenmerken
• Projectie van tekst, logo's, patronen en andere beelden met behulp van een gobo

(A-afmeting, 100 mm)

• Flexibele beugel voor verschillende installaties

• Verstelbare sluiters maken nauwkeurige omkadering mogelijk van monochrome of

gekleurde bundels

• Verstelbare bundel (from 20-40°) om precies aan te sluiten bij de omgeving en de

focus en uniformiteit aan te passen

• Lange levensduur van 50.000 uur, L80 bij Tq +25°C

• Lichtstroom: 8430 lm

• Anamorfose: we helpen je bij het berekenen van de gobovorm, die nodig is om de

vervorming te compenseren.
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Toepassing
• Moderne en klassieke gebouwen, architecturale schijnwerperverlichting

• Stadsverfraaiing

• Stadscentra

• Winkelgebieden

• Parken en voetgangersgebieden

Maatschets

Productgegevens

ProFlood_LED-BCP608-DP01.tif ProFlood_LED-BCP608-DP02.tif

ProFlood LED

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de

nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden

gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als

offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com

2023, april 13 - Wijziging van gegevens voorbehouden


