Lighting

Luminária de
visualização direta
linear de alta
resolução para o
exterior com luz
RGBW inteligente
iColor Accent Compact, RGBW
A iColor Accent Compact RGBW é uma luminária LED linear de visualização direta,
ideal para apresentar vídeo, gráficos e efeitos intricados em grande escala em
diversas configurações arquiteturais. A iColor Accent Compact RGBW acrescenta um
LED branco separado, criando brancos de melhor qualidade quando comparada
com a RGB. A iColor Accent Compact RGBW aceita uma entrada Ethernet a partir do
PDS-400 48 V EO para suporte de distribuições de controlo longas não sujeitas a
dados DMX e a limitações de endereçamento. Estão disponíveis duas opções de
lente para a iColor Accent Compact RGBW: uma lente transparente que proporciona
o fluxo mais brilhante e uma lente translúcida, que proporciona um maior ângulo de
visão.

Benefícios
• Uma luminária, múltiplas aplicações — Crie fachadas multimédia ou contornos e
realces arquiteturais
• A mais alta resolução num produto linear de visualização direta
• Preparado para o ActiveSite para gestão remota — não tenha preocupações e
melhore a sua imagem de marca
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Características
• Ligações de pequenas dimensões e extremidade a extremidade para iluminação
de acentuação/efeito e grelhas de vídeo de baixa resolução
• O sistema de baixa tensão com fontes de alimentação remotas facilita a
manutenção a longo prazo
• Entrada de dados direta através de Ethernet para apresentações de taxas de
fotogramas de vídeo

Aplicação
• Iluminação de realce arquitetural e de efeitos

Versions

Detalhes do produto
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