Lighting

C-Splash 2 – spot de
luz LED submersível e
com mudança de cor
para uso em água
doce e salgada
C-Splash 2
C-Splash 2 é um aparelho de iluminação submersível compacto, projetado para
oferecer uma luz vibrante colorida e com mudança de cor em locais com água doce
e salgada, até a profundidade de 4,6 metros. Com tratamento especial em bronze
siliconado, a luminária C-Splash 2 é ideal para aplicação na água, como chafarizes e
instalações em parques temáticos, bem como para uso em ambientes extremos.

Benefícios
• Produto extremamente robusto (vedação reforçada)
• manutenção extremamente baixa.
• Diferentes opções de facho
• Compatível com os principais controles da indústria.

Características
• LEDs de longa durabilidade projetando cores RGB e saída de luz de mais de 500
lúmens.
• Classificação IP68: suporta água tratada com bromo ou cloro.
• Lente de vidro transparente de 10° para maior projeção da luz e lente de vidro
temperado jateado de 22° para projetar um facho mais difuso.
• Base com trava e rotação permite o giro vertical e horizontal completo de 360°.
• Funciona com toda a linha Philips de controladores, bem como com
controladores DMX de outros fabricantes.
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Dados sujeitos a alteração

C-Splash 2

Aplicação
• Iluminação dinâmica RGB para aplicação em ambientes externos e úmidos,
exemplo: fontes aquáticas, chafariz.

Versions
LED svítidlo C-Splash 2 BCP468
pro použití pod vodou
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