Lighting

Bộ đèn góc nhìn thẳng,
linh hoạt, sáng và đẹp
mắt để lắp ngoài trời
với ánh sáng RGBA
thông minh
FlexElite RGBA
FlexElite là loại bóng đèn sáng và linh hoạt nhất trong dòng sản phẩm Flex được yêu
thích của chúng tôi, bao gồm bản thiết kế lại hoàn toàn của tất cả các cấu tử chính, từ
hình dạng đến các linh kiện điện tử bên trong và thiết kế cơ học. Chúng tôi đã tạo ra
FlexElite để vượt qua thách thức của các tòa nhà và công trình lớn, độc đáo. Trong lõi
của sản phẩm là thiết kế mô-đun sáng tạo, cho phép khách hàng tạo ra số và cấu
hình bóng đèn chính xác mà khách hàng cần cho thiết kế của mình. Cáp nhảy và các
bộ phận của FlexElite kết hợp nhanh chóng và dễ dàng, mang đến khả năng tùy
chỉnh vô song mà các giải pháp ít mô-đun hơn không thể làm được. Thời gian hoạt
động và khoảng cách đèn lớn hơn cho phép khách hàng tiếp nhận những thử thách
lớn hơn so với trước đây. FlexElite RGBA có thêm đèn LED rời màu hổ phách, tăng
cường thêm khoảng màu khả dụng để thêm các tông màu ấm hơn chẳng hạn như
vàng kim, vàng và cam đậm.

Lợi ích
• Dây đèn mềm dẻo phù hợp gần như với mọi kiến trúc
• Độ linh hoạt vượt trội trong việc tùy chỉnh số lượng và khoảng cách bóng đèn
• Độ sáng cao gấp bốn lần so với thế hệ trước đó
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Tính năng
• Lắp đặt quy mô lớn—Thiết kế mô-đun của FlexElite giải phóng bạn khỏi những giới
hạn về số lượng bóng đèn cố định trên cáp linh hoạt — đem lại thời gian hoạt động
khoảng cách đèn lớn hơn.
• Công suất sáng hơn—FlexElite là loại bóng đèn Flex sáng nhất hiện có với ánh
sáng đầu ra đạt hơn 120 lumen trên mỗi bóng đèn.
• Tùy chọn bốn màu—Bóng đèn FlexElite có thiết kế nguyên bản là đèn bốn kênh.
• Công suất tối đa—Chúng tôi điều chỉnh sao cho tất cả bóng đèn FlexElite đều có
hiệu suất tối đa, đảm bảo hiệu suất cao mà không một bộ đèn tương tự nào có thể
sánh được.

Ứng dụng
• Chiếu sáng với hiệu ứng góc nhìn trực tiếp RGBA
• Trình chiếu video với độ phân giải thấp
• Chiếu hắt dạng vòm/tạo điểm nhấn ngoài trời nhỏ gọn RGBA

Phiên bản
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