Lighting

Vaya Flood HP – Đèn
pha LED công suất cao
cho công trình kiến
trúc với hiệu ứng đổi
màu hoặc ánh sáng
trắng sống động
Vaya Flood HP
Vaya Flood HP là giải pháp đèn pha LED công suất cao, tin cậy và tiết kiệm, lý tưởng
cho việc chiếu sáng mặt tiền bên ngoài, cầu và tượng đài quy mô lớn. Ngoài việc giúp
giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu, dòng sản phẩm Vaya Flood còn đem đến sự linh hoạt
tuyệt vời trong việc tạo ra hiệu ứng đèn pha, hắt tường góc rộng và chiếu sáng điểm
bắt mắt. Nhiều lựa chọn góc chùm sáng và màu sắc đa dạng cho phép bạn biến các
công trình trở thành những thực thể sống động với màu sắc tĩnh hoặc thay đổi linh
hoạt. Khả năng chiếu xa mở rộng và hiệu quả cao chính là điểm mang lại sự khác biệt
cho bộ đèn nhỏ gọn và mạnh mẽ này. Công suất tích hợp và góc nghiêng có thể điều
chỉnh khiến cho sản phẩm này linh hoạt và dễ sử dụng.

Lợi ích
• Giải pháp với giá cả phải chăng: chi phí ban đầu thấp
• Hiệu quả tối ưu
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Vaya Flood HP

Tính năng
• Phiên bản ánh sáng trắng tĩnh – 2700 đến 5000 K
• Phiên bản đơn sắc tĩnh – đỏ, xanh lục, xanh lam, hổ phách
• Phiên bản RGB động
• Đế lắp trên bề mặt nghiêng tích hợp
• Thân nhôm với nắp kính IP66

Ứng dụng
• Chiếu sáng kiến trúc và cảnh quan

Phiên bản
Vaya Flood HP BCP417/418/419,
světlometové svítidlo
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