
A csúcs a rugalmasság
és a teljesítmény
terén az üzletekben
StyliD Evo

A StyliD Evo segítségével a kiskereskedők élvezhetik a rugalmas és időtálló

fényvetők által nyújtott kiváló fényminőséget és a PerfectAccent optikák piacvezető

energiahatékonyságát. A StyliD Evo fényvetők könnyen újrakonfigurálhatók a gyors

és egyszerű optikai módosításokkal, amelyekhez nincs szükség szerszámra.

Támogatják a bolti elrendezésének gyakori változtatását is, mivel a StyliD Evo

fényvető könnyen áthelyezhető a sínen vagy a Maxos fusion gerincen. A

világítástechnikai alkalmazási területek széles skáláját lefedő StyliD termékcsalád a

kellemes megjelenésű alacsonyabb fényszintektől kezdve a nagy belmagasságú,

magas fényáramigényű helyek bevilágításáig a folytonosságot kínálja minden

kiskereskedelmi koncepció esetén. A StyliD Evo 3C vagy DALI-sínre (ST770T,

ST780T), Maxos fusion gerincre (ST770S, ST780S, ST770X) vagy a mennyezetbe

(félig süllyesztett változat, ST770B) szerelhető. Minden PerfectAccent tükörrel

rendelkező StyliD Evo fényvető megkapta a „körforgásos világítástechnikai termék”

tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fényszabályozási lehetőséget is kínál,

vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága

és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások

növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es

megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban

további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a

Rosé, a Frost és a Champagne termékről.
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Előnyök
• Több csillogással és kiváló szemkímélő tulajdonságokkal rendelkező fényével

vonzza a vásárlókat

• Egyszerűen áthelyezhető és bővíthető, megkönnyítve ezzel a gyakori

boltátrendezéseket

• A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és

spórol az energiával

• Nagy hatásfokú PerfectAccent reflektorokkal használva körforgásos világítási

tanúsítást kapott

Szolgáltatások
• Egyszerű optikai csere vagy módosítás, amelyhez nincs szükség szerszámra

• Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható

• Opcionális elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

• Akár 6000 lm teljesítmény nagy beszerelési magasságokhoz

• A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-

árnyalatok is rendelkezésre állnak

• Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek

• A nagy intenzitású ovális fénysugár lehetővé teszi, hogy a lámpatesteket

egymástól messzebb helyezzék el a friss élelmiszereket tartalmazó pultok vagy a

falfeliratok megvilágításakor

Alkalmazás
• Vegyesboltok

• Bevásárlóközpontok és hipermarketek

• Nagy méretű üzletek

Figyelmeztetések és biztonság
• Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal

csökken.

• Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros

helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálas törlőkendővel tisztítható.

• Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni

• A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Versions

StyliD Evo Compact ST770T white,

track version

StyliD Evo Compact ST770T black,

track version

StyliD Evo
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Termék részletei

Aiming indication, with marking for

Indoor Positioning operation

StyliD Evo Compact black, side

view

Aiming indication, with marking for

Indoor Positioning operation

StyliD Evo Compact white, side

view

OptiShield protects the optical

compartment from bugs and dust

StyliD Evo Compact in white, full

rotation flexibility

StyliD Evo
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Termék részletei

StyliD Evo Compact white, front

view

StyliD Evo Compact black, front

view

OptiShield protects the optical

compartment from bugs and dust

StyliD Evo Exploded View

StyliD Evo Compact in black, full

rotation flexibility

StyliD Evo
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Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Cserélhető fényforrás Nem

Előtétegységek száma 1 egység

Termékcsalád kódja ST770T

 
Technikai adatok

Fényforrás sugárzási szöge 120 fok

Optikai típus Közepes sugár

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220–240 V

 
Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány +10 és +25 °C

között

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés Igen

IEC védelmi osztály II. biztonsági

osztály

ENEC-jelölés ENEC-jel

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650

°C, időtartam: 30 s

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02

Por és víz elleni védelem kódja IP20

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

 
Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint Nem

alkalmazható

Véletlenszerű váltásra alkalmas Igen

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code Full Product Name Kezdeti színérték

97714600 ST770T 39S/840 PSU MB FG WH (0.382, 0.380) SDCM <3

97708500 ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK (0.49, 0.38) SDCM <3

StyliD Evo
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StyliD Evo

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt

szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló

intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
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