Lighting

Hệ thống đèn tuyến
tính góc nhìn thẳng
lắp ngoài trời có độ
chính xác cao với ánh
sáng RGB thông minh
Accent MX Powercore gen3, RGB
iColor Accent MX Powercore gen2 là bộ đèn LED tuyến tính, góc nhìn thẳng, cực kỳ
lý tưởng để tạo các dải màu dài và hiệu ứng đổi màu. Độ phân giải đa dạng đem đến
sự chính xác trong trình chiếu video, đồ họa kích thước lớn và các hiệu ứng được thiết
kế phức tạp trong nhiều bối cảnh như kiến trúc, cửa hàng bán lẻ và khu vui chơi giải
trí. iColor Accent MX Powercore gen2 mang lại độ hiệu quả và tiết kiệm chi phí của
công nghệ Powercore cho vỏ nhôm sử dụng trên đường xá và định mức sử dụng
ngoài trời.

Lợi ích
• Kết cấu vững chãi, bền bỉ, có thể sử dụng lâu dài ngoài trời
• Hỗ trợ sản phẩm hoạt động trong thời gian dài mà không cần năng lượng hay dữ
liệu mới
• Có thể điều khiển riêng lẻ trong các phân đoạn rộng từ 30 mm đến 1200 mm

Tính năng
• Có các phiên bản 60cm và 120cm
• Đầu ra màu sắc đầy đủ với màu trắng chất lượng tốt
• Công suất phát sáng trên 591 lumen đối với bộ đèn 1214 mm
• Góc xem rộng 220˚
• Công nghệ Powercore và khả năng DMX hay Ethernet tích hợp
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Accent MX Powercore gen3, RGB

Ứng dụng
• Chiếu sáng tạo điểm nhấn và hiệu ứng cho công trình kiến trúc
• Ứng dụng giải trí
• Trình chiếu video quy mô lớn
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