Lighting

Luminária de
visualização direta
flexível brilhante e
atrativa com luz
RGBW inteligente
FlexElite RGBW
A FlexElite é o mais brilhante e mais flexível membro da popular família Flex. Inclui
uma reformulação de raiz de todos os principais elementos, desde o fator de forma
até à eletrónica interna e ao design mecânico. Criámos a FlexElite para responder
aos desafios apresentados pelos edifícios e estruturas grandes e não convencionais.
No seu núcleo, irá encontrar um inovador design modular que lhe permite criar o
número exato e a configuração de nós necessários para o seu design. As secções e
os cabos de ligação direta da FlexElite encaixam em conjunto rápida e facilmente,
permitindo uma personalização inigualável e impossível com soluções menos
modulares. Distâncias e espaçamentos entre nós superiores permitem enfrentar
desafios maiores do que aquilo que era possível no passado. A FlexElite RGBW
acrescenta um LED branco separado para criar brancos de maior qualidade em
comparação com a RGB.

Benefícios
• As cadeias flexíveis adequam-se praticamente a qualquer tipo de arquitetura
• Flexibilidade ímpar na personalização da contagem de nós e espaçamento
• O quádruplo do brilho em comparação com a geração anterior
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Características
• Instalações em grande escala — O design modular da FlexElite liberta das
limitações colocadas pelos números estáticos de nós nos cabos flexíveis,
permitindo distâncias e espaçamento entre nós superiores.
• Emissão brilhante — A FlexElite é a luminária Flex mais brilhante disponível, com
uma emissão superior a 120 lúmenes por nó.
• Quatro opções de cor — As luminárias FlexElite são concebidas de origem como
luminárias de quatro canais.
• Máxima emissão — Afinamos todos os nós FlexElite para obter a máxima emissão,
assegurando um elevado desempenho que ultrapassa em larga escala o
desempenho das luminárias comparáveis.

Aplicação
• Iluminação RGBW de efeito de visualização direta
• Ecrã de vídeo de baixa resolução
• Iluminação RGBW em sanca/de realce exterior de perfil baixo

Versions
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Detalhes do produto
Detail Photo

Detail Photo

© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia
relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação
com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial
e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas

www.lighting.philips.com

comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

2021, Julho 19 - Dados sujeitos a alteração

