
Philips CityCharm: a
vizuális komfort és a
teljesítmény ötvözete
CityCharm Fluid

A Philips CityCharm termékcsaládot olyan városi környezetekhez terveztük,

amelyekben fontos szerepet játszik a komfortos világítás, a hangulat és a külalak.

Három jellegzetes formatervet – CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone

(BDS491) és CityCharm Fluid (BDS492) – és számos dekoratív és praktikus

tartozékot kínál, így lehetővé téve egy olyan világítási megoldás megalkotását,

amely éjjel-nappal képviseli városa stílusát. A CityCharm Cone, Cordoba és Fluid

LED-es világítótestei magas szintű vizuális komfortot biztosítanak kiváló teljesítmény

mellett. A család két választható innovatív Philips Lighting technológiát kínál: a

GentleBeam technológiát, amely maximalizálja a vizuális komfortot, vagy a

ClearGuide technológiát (csak a Cordoba és a Cone modellek esetén), amely

optimalizálja a függőleges megvilágítást, és vizuális vezetővonalként funkcionál. A

CityCharm világítási megoldás további személyre szabása érdekében a családhoz

tartozó dekoratív kiegészítők lehetővé teszik a bura térfogatának meghatározását és

megjelenésének megváltoztatását. Különféle egyedi oszlopok és oszlopkarok teszik

lehetővé a lakóövezetek és a városközpontok elképzelhető legelegánsabb módon

való átalakítását.

Előnyök
• Elegáns, ikonikus termékcsalád, amelyet egyedi oszlopok és oszlopkarok

egészítenek ki, ami segít jellegzetes stílusokat kialakítani

• Kényelmes világítás GentleBeam vagy ClearGuide technológiákkal

• Többféle geometria a bármilyen városi térben megvalósítható vizuális

kényelemért

• Kitűnő világítási teljesítmény, kiváló minőségű felületkezelés

• A jövőre tervezve: időállóságát a Zhaga-D4i System Ready (SR) felső aljzat

biztosítja, amelyekhez Interact vezérlőelemek csatlakoztathatók

• Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti
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Szolgáltatások
• Többféle alakú lámpatest, színhatás, oszlop és oszlopkar

• A diffúzoreszközök vizuális komfortot biztosítanak, a színes betétek pedig

fokozzák a hangulatot

• A fényáramok és optikák széles választéka a maximális hatékonyság érdekében

minden teljesítményszinten

• Hatásfok: akár 144 lm/W

• Akár 100 000 órás élettartam L96 B10 szinten

• 5 év normál jótállás (akár 10 évre hosszabbítható)

Alkalmazás
• Lakóövezetek

• Gyalogos és kerékpáros utak

• Parkok és sétányok

Versions

CityCharm fluid BDS492 with SRT

and GRB on post-top bracket
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