Lighting

Nauwkeurig regelbare
lineaire direct-view
armatuur voor buiten
met intelligent RGBlicht
Accent MX Powercore gen3, RGB
Philips iColor Accent MX Powercore is een lineaire LED-armatuur voor gebruik in
direct zicht, die ideaal geschikt is voor het creëren van lange linten gekleurde en van
kleur veranderende effecten. Variabele resolutie biedt de precisie voor het
weergeven van grootschalige video, grafische afbeeldingen en complex ontworpen
effecten in een veelheid van architectuur-, winkel- en amusementssituaties. Philips
iColor Accent MX Powercore biedt de efficiëntie en het economische rendement van
de Philips Powercore-technologie, in een aluminium behuizing die geschikt is voor
buitengebruik en gereed is voor gebruik langs wegen.De geïntegreerde Philips
Powercore-technologie verzekert een snelle, efficiënte en nauwkeurige regeling van
het door de armatuur opgenomen vermogen, rechtstreeks vanaf de netspanning,
wat externe voedingsunits overbodig maakt. Ga voor meer informatie naar ~LT~a
href="http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/
accentmx/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/rgb/accentmx~LT~/a~GT~.

Voordelen
• Robuuste, duurzame constructie voor langdurig gebruik buiten.
• Ondersteunt lange in lijn geplaatste armaturen zonder de noodzaak een nieuwe
voeding toe te voegen.
• Individueel regelbaar in segmenten met een breedte van 30 mm tot 1200 mm
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Accent MX Powercore gen3, RGB

Kenmerken
• Verkrijgbaar in uitvoeringen van 60 cm en 120 cm
• Fullcolour-uitgang met een goede kwaliteit wit
• Lichtopbrengst van meer dan 591 lumen voor een 1214 mm-armatuur
• Grote zichthoek van 220°
• Geïntegreerde Philips Powercore- en Ethernet-technologie.

Toepassing
• Architecturale accent- en effectverlichting
• Recreatietoepassingen
• Grootschalige videoweergave

Versions

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2021, juni 3 - Wijziging van gegevens voorbehouden

