Lighting

PerfectBeam gen.2 για απεριόριστες
δυνατότητες στη
διαμόρφωση φωτισμού
PerfectBeam gen.2
Το PerfectBeam gen2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παράγει φωτισμό άριστης ποιότητας σε
εφαρμογές μουσείων. Επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ανάδειξης και της
προστασίας των έργων τέχνης, αλλά και μεταξύ των εκθεμάτων που αλλάζουν συνεχώς και
της ανάγκης για περιορισμένη συντήρηση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι συχνά
αντικρουόμενες απαιτήσεις για καλή ορατότητα και συντήρηση των έργων τέχνης
καλύπτονται πλέον από τη λύση φωτισμού LED, που δεν εκπέμπει επιβλαβή υπεριώδη ή
υπέρυθρη ακτινοβολία. Το PerfectBeam gen.2 αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα των
αριστουργημάτων και των αντικειμένων, έλκοντας διακριτικά το μάτι του επισκέπτη,
διευκολύνοντάς τον να βλέπει, να ερμηνεύει και να θαυμάζει τα έργα τέχνης έως την
παραμικρή τους λεπτομέρεια. Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το φως για να
προκαλέσετε συναισθήματα και να δημιουργήσετε μια αξέχαστη μουσειακή εμπειρία. Η
προσαρμοζόμενη σχεδίαση, η μεταβλητή δέσμη, τα εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης
και η ενσωματωμένη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης διασφαλίζει τη μέγιστη ευελιξία,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φωτισμού των εναλλασσόμενων εκθέσεων, τώρα
αλλά και στο μέλλον.Το PerfectBeam gen.2 είναι επίσης η ιδανική λύση για οίκους μόδας
όπου χρειάζεται να ενισχύονται τα χρώματα και τα υλικά και να τονίζονται οι λεπτομέρειες.

Οφέλη
• Φωτισμός ανώτερης ποιότητας που αναδεικνύει την πρόθεση του καλλιτέχνη ή του
σχεδιαστή
• Εξαιρετική συντήρηση των έργων τέχνης και προστασία των πολύτιμων εκθεμάτων
• Μέγιστη ευελιξία δέσμης με προσαρμογή στις εναλλασσόμενες ανάγκες ανάδειξης των
εκθεμάτων
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Χαρακτηριστικά
• Μεταβλητή δέσμη στόχευσης (από 7° έως 55°) και σύστημα προβολής πλαισίωσης
• Η μεταβλητή δέσμη στόχευσης φτάνει έως τα 1560 lm και το σύστημα προβολής
πλαισίωσης έως τα 920 lm
• Αρθρωτή σχεδίαση με εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης που προσαρμόζονται
εύκολα
• Δεν εκπέμπει υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι επιβλαβείς για τα πολύτιμα
εκθέματα και προκαλεί ελάχιστη αντανάκλαση
• Υψηλή απόδοση χρωμάτων: CRI 94+

Εφαρμογή
• Μουσεία (πίνακες, γλυπτά, άλλα έργα τέχνης)
• Υψηλή μόδα/πολυτελή καταστήματα

Versions

PerfectBeam

Λεπτομέρειες για το προϊόν
PerfectBeam gen2 ST512T 6
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