Lighting

Là công cụ trực quan
tạo nên sự kết hợp
hoàn hảo cho hệ thống
chiếu sáng của bạn
Trình cấu hình đa năng MultiOne Configurator
Các nhà sản xuất ngày nay có thể cung cấp các giải pháp chiếu sáng tùy chỉnh thông
minh hoàn hảodo đó sản phẩm cũng có thể đáp ứng nhu cầu của tương lai. Bộ điều
khiển có thể cấu hình thế hệ mới của Philipscó chức năng điều khiển tích hợp cho
phép lập trình hoạt động của bộ đèn theo thứ tựđể tiết kiệm năng lượng tối đa và
giảm thiểu tác động môi trường. Trình cấu hình ánh sáng của Philipslà hệ thống trực
quan giúp người dùng cấu hình tất cả các chức năng khác nhau trong mọibộ điều
khiển khả trình của Philips. Nhờ đó sự kết hợp hoàn hảo ứng dụng chiếu sáng trở nên
dễ dànghơn bao giờ hết.

Lợi ích
• <bulletlist><bullet>Một công cụ cho tất cả các bộ điều khiển cấu hình được của
Philips, cho cả hệ thống đèn thông thường và đèn LED</bullet><bullet>Linh hoạt,
cho phép Nhà sản xuất OEM tiếp cận các tính năng được tích hợp vào bộ điều
khiển</bullet><bullet>Sản phẩm tối ưu hóa để sử dụng cho quá trình sản xuất</
bullet><bullet>Là công cụ duy nhất vừa cấu hình được, vừa có tính năng chẩn
đoán</bullet></bulletlist>

Tính năng
• <bulletlist><bullet>Sử dụng với tất cả các bộ điều khiển khả trình cho đèn LED,
huỳnh quang và HID của Philips.</bullet><bullet>Phù hợp với máy tính Windows
tiêu chuẩn có kết nối USB</bullet><bullet>Giao diện khác nhau tùy thuộc vào cách
lắp đặt</bullet><bullet>Hỗ trợ tối ưu hóa lắp đặt, thay đổi phút chót, chẩn đoán
trục trặc và bảo trì dễ dàng.</bullet></bulletlist>

Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2019, Tháng 2 1

dữ liệu có thể thay đổi

Trình cấu hình đa năng MultiOne Configurator

Ứng dụng
• Cửa hàng bán lẻVăn phòngCông nghiệpNgoài trời

Phiên bản
LCN8650/10 MultiOne interface
USB2ZigBee

© 2019 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính
xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa
vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu
thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

www.lighting.philips.com

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

2019, Tháng 2 1 - dữ liệu có thể thay đổi

