
Philips ProFlood LED:
iøjnefaldende
displayeffekter
ProFlood-LED

Philips ProFlood LED er en vandtæt projektør til både billedprojektion (gobo) og

kreativ lysindramning (lukkere). Dette kraftfulde arkitektoniske

projektørbelysningsværktøj giver skærmbelysningsdesignere enestående kreativ

frihed til at projicere alt fra billeder til logoer. Med en justerbar stråle kan

projektorens output finjusteres, så det passer præcist til omgivelserne. ProFlood LED

kan bruges til at skabe en bestemt effekt, der virtuelt former lyset for at understøtte

arkitektoniske lyskoncepter i enhver by- og urbankontekst. Iøjnefaldende

skærmeffekter er gjort nemme med ProFlood LED.

Fordele
• Understøtter ethvert kreativt lysprojekt (byforskønnelse, bycentrum, parker,

shoppingområde)

• Enestående lysudbytte af høj kvalitet

• Avanceret styring af lysfordeling og markant reduceret blænding

• Nem at installere og justere

Funktioner
• Projektion af tekst, logoer, mønstre og andre billeder ved hjælp af en

refleksskærm

• Justerbare lukkere muliggør nøjagtig indramning af monokrome eller farvede

stråler

• Justerbar stråle (fra 20° til 40°) til at matche omgivelserne præcist og justere fokus

og ensartethed

• Lang levetid på 50.000 timer (L80B10 ved en omgivende temperatur på 25° C)

• Anamorfose: dedikeret software gør det muligt at beregne den krævede

refleksskærmsform for at sprede forskydningen.
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Anvendelsesområder
• Moderne og klassiske bygninger, arkitektonisk projektørbelysning

• Byfornyelse

• Bymidter

• Butiksområder

• Parker og fodgængerområder

Målskitse

Oplysninger om produktet
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