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ColorGraze IntelliHue
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ColorGraze IntelliHue Powercore
Graze er en lineær armatur med høy ytelse til utendørs bruk som er uformet for å
fremheve arkitektoniske trekk, fra overflater og støpedetaljer til bueganger og
vinduer. Graze IntelliHue bruker Philips Color Kinetics IntelliHue-teknologi til å skape
millioner av farger med høy metning, pasteller og hvitt kvalitetslys i samme armatur,
med nøyaktig kontroll. Flere armaturlengder og spredningsvinkler gir støtte for en
lang rekke bruksområder innen fasade- eller overflatebelysning. Lavprofilinnfatning,
kabler med ferdige kontakter, universell strømtilførsel og drift over direkte
nettspenning gjør at Graze-armaturene er enkle å montere og betjene. Vil du ha mer
informasjon? Gå til ~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/
ColorGraze-Powercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazePowercore/~LT~/a~GT~.

Fordeler
• Tilgjengelig i fire standardlengder (30 cm, 60 cm, 90 cm og 120 cm), og fem
standard spredningsvinkler (9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60° og 60° x 30°)
• Flere kanaler med LED-lyskilder gir et fullstendig spekter av nøyaktig
kontrollerbart lys
• Forbedrer fargesamsvaret for alle LED-armaturene i en familie med Chromasyncteknologi
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Funksjoner
• Integrerer patentert Powercore-teknologi som kontrollerer strømeffekten til
armaturen direkte fra nettspenningen – raskt, effektivt og nøyaktig. Philips Color
Kinetics Data Enabler Pro kombinerer nettspenning og kontrolldata og sender
dem til armaturene via én enkel standardkabel. Det forenkler monteringen og
senker totalkostnaden for systemet.
• Graze gir pålitelig bruk i mange år under harde forhold. Graze tar pålitelighet til
nye høyder med bedre korrosjonsbeskyttelse, siden den oppfyller ASTM B117standarden som angir over 1500 timer korrosjonsbestandighet og ANSI
C136.31-2010-standarden med 3G-vibrasjonsklassifisering, og hindrer oppsamling
av vann.
• Fungerer sømløst med alle kontrollere i Philips Color Kinetics-serien, inkludert
Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor
Keypad og ColorDial Pro samt med kontrollere fra andre leverandører.

Søknad
• Innendørs: nattklubber, barer, hoteller, kasinoer, kirker, butikkerUtendørs: fasader,
overflater, strukturer
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