Lighting

Buiten; heldere en
mooie flexibele
direct-view armatuur
met instelbaar wit
licht
FlexElite iW
FlexElite is het helderste en meest flexibele lid van de Flex-familie. Alle belangrijke
componenten zijn hierin nieuw ontworpen, van zijn vormfactor en interne
elektronica tot zijn mechanische ontwerp. We creëerden FlexElite om te kunnen
voldoen aan de uitdagingen die worden gesteld door grote, onconventionele
gebouwen en constructies. In de kern ervan vindt u een innovatief modulair ontwerp
dat u in staat stelt het exacte aantal lichtpunten en de configuratie ervan te
realiseren die u nodig hebt. De secties en jumperkabels van FlexElite klikken snel en
gemakkelijk in elkaar, wat weergaloze maatwerkmogelijkheden oplevert. Dankzij
grotere kabellengtes en onderlinge afstanden tussen de lichtpunten kunt u grotere
uitdagingen aan dan in het verleden mogelijk was. FlexElite iW heeft 4 kanalen wit
licht die gecombineerd kunnen worden om variabele kleurtemperaturen te bieden.
Dankzij onze Chromasync-technologie kunt u ook een afzonderlijk kanaal gebruiken
om Essential White-licht te bieden met dezelfde helderheid als in 4-kanaals modus.

Voordelen
• Flexibele strengen passen bij nagenoeg elke architectuur
• Weergaloze flexibiliteit voor het aanpassen van aantallen lichtpunten en de
onderlinge afstanden ervan
• Viermaal hogere helderheid dan de vorige generatie
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Kenmerken
• Grootschalige installaties – Het modulaire ontwerp van FlexElite heft de
beperkingen op die verbonden zijn met statische aantallen knoppunten op
flexibele kabels. Dit maakt grotere kabellengten en onderlinge afstanden tussen
lichtpunten mogelijk.
• Grootste helderheid – FlexElite is de helderste Flex-armatuur die verkrijgbaar is,
met een lichtopbrengst van meer dan 120 lumen per lichtpunt.
• Maximale opbrengst – We stemmen alle FlexElite-lichtpunten af op maximale
lichtopbrengst, wat hoge prestaties verzekert die veel verder gaan dan die van
vergelijkbare armaturen.

Toepassing
• Verlichting met 'direct view'-effect
• Videoweergave met lage resolutie
• Onopvallende koof-/accentverlichting voor buiten

Versions

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2021, juni 3 - Wijziging van gegevens voorbehouden

