Lighting

StyliD Fresh Food –
Ger dina varor nytt liv
StyliD Fresh Food
Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha
genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna.
Matvarubutiker vill i regel ha hållbara ljuskällor som får färskvaror att se fräscha och
tilltalande ut samtidigt som ljuset hålls på en tilltalande och välkomnande nivå.
Fresh Food Champagne är den perfekta LED-belysningen för frukt, grönsaker, ost,
bröd och konditorivaror som behöver en lite varmare ljusmiljö för att komma till sin
rätt. Fresh Food Rose varma ljus förstärker röda färgtoner och saktar ned
missfärgningen av färskt skivat kött medan Fresh Food Authentic White
rekommenderas för frukt, grönsaker, ostar, bröd och konditorivaror som behöver ett
klarare och mer naturligt ljus. Fresh Food Meat används lämpligen för att framhäva
kött i kalla miljöer, t ex kyldiskar.

Fördelar
• Fresh Food Champagne ger ett behagligt varmt ljus som framhäver färgen på
frukt, grönsaker, ost och bröd
• Fresh Food Meat ger ett svalare och mer naturligt ljus som framhäver de röda
tonerna i färskt kött

Funktioner
• Hög färgåtergivning
• Specialdesignade spektrum som uppfyller de specifika kraven för färskvarudiskar
• DALI-dimring gör att ljusnivån kan justeras till exakt önskad nivå

Användning
• Slakteributiker och köttdiskar i stormarknader
• Konditori- och bröddiskar i stormarknader
• Frukt- och grönsaksbutiker och stormarknadsdiskar

specifikationer
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StyliD Fresh Food

Typ

ST740T (Compact-utförande med fasskena), ljusfärg Fresh

Korrelerad

2 200 K (ljusfärg ROSE)

Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)

färgtemperatur

2 500 K (ljusfärg CH)

ST740C (Compact-utförande med basplatta), ljusfärg Fresh

3 000 K (ljusfärg FMT)

Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)

Färgåtergivningsindex

ST750T (Performance-utförande med fasskena), ljusfärg Fresh

>80 (för ROSE)
87 (för FMT)

Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) eller Fresh

90 (för CH)

Food ROSE (ROSE)

Färgmatchning med

ST750C (Performance-utförande med basplatta), ljusfärg Fresh

standardavvikelse

Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) eller Fresh

Medellivslängd L70B50 70 000 timmar

Food ROSE (ROSE)

Medellivslängd L80B50 50 000 timmar

Ljuskälla

Ej utbytbar LED-modul

Medellivslängd L90B50 25 000 timmar

Effekt

Compact-utförande: 31 W (LED17S, ljusfärg CH), 36 W (LED19S,

Genomsnittlig

ljusfärg FMT)

omgivningstemperatur

Performance-utförande: 31 W (LED19S, ljusfärg ROSE), 47 W

Driftdonsbortfall

(LED26S, ljusfärg FMT), 48 W (LED26S, ljusfärg ROSE), 49 W

Temperaturintervall vid +10 till +35 ºC

(LED27S, ljusfärg CH)

drift

Spridningsvinkel

3

+25 ºC

1 % per 5 000 timmar

Compact-utförande: MB (25º), WB (35º)
Performance-utföranden: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)

Ljusflöde

Compact-utförande: 1 700 lm (LED17S, ljusfärg CH), 1 900 lm
(LED19S, ljusfärg FMT)
Performance -utförande: 1 900 lm (LED19S, ljusfärg ROSE), 2
600 lm (LED26S, ljusfärg FMT och ROSE), 2 700 (LED27S,
ljusfärg CH)

specifikationer
Driftdon

Inbyggt

Nätspänning

230 eller 240 V AC/50–60 Hz

Dimning

Ej dimbar (PSU)

Glas

Linjär linsoptik, oval form (LIN)
Anslutning

DALI-dimbar (PSD)
Material

På 3-fasskena (3C eller 5C6)
Direkt i tak: basplatta med anslutningspunkt (BA)

Driftdon: plast

Tillbehör

Lamphuvud och kyldon: pressgjuten aluminium

Bivaxglas (HC)
Avbländare (GS)

Frontskydd: akryl eller glas
Färg

Akrylskydd (AC)

Kommentarer

Fresh Food Champagne (CH) är det perfekta ljuset för bröd och

Svart (BK, RAL9004)

konditorivaror samt frukt och grönsaker. Den ger en varm

Vit (WH, RAL9003)

traditionell belysning.

Vitt–Svart (BK-WH), huvudarmatur och främre driverbox: vitt,

Fresh Food Meat (FMT) är specialanpassat för köttdiskar. Den

kyldon och sidodriverbox svart)

ger ett naturligt kallt ljus.

Borstad aluminium–svart (ALU-BK), huvudarmatur och främre
driverbox: borstad aluminium, kyldon och sidodriverbox svart)
Silver–Svart (SI-WH), huvudarmatur och främre driverbox: RAL
9006 gråmetallic, kyldon och sidodriverbox svart)
Andra RAL-färger finns tillgängliga mot förfrågan

Product family leaflet, 2019, Maj 17

2

data som kan komma att ändras

StyliD Fresh Food

Versions

Produktinformation
PerfectAccent – tack vare den

Utvidgad produktskiss

särskilda designen har Philips nya
reflektorer maximal effektivitet,
ren ljusstråle och enhetlig ljusfärg

PerfectAccent-reflektorerna ger en
mjuk och enhetlig ljuskägla av hög
kvalitet
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