
Miniaturespots med
lys i uovertruffen
kvalitet til
modebutikker over
hele verden
TrueFashion

TrueFashion Gen2 er en serie af LED-spots, som er specielt udviklet til de særlige

behov og forhold, som hersker i en modebutik. Disse miniaturespots med deres rene

og fine detaljer tilbyder et moderne design og kan integreres i butikkens interiør,

hvilket sikrer en skræddersyet fremtoning. Denne serie af spots er kendetegnet ved

en lyskvalitet i særklasse takket være den innovative Philips Fashion Proof Optics-

teknologi (FPO). FPO-linser er ikke bare en hvilken som helst linse: det er en unik

linseoptik bestående af en Fresnel linse med mikro optikker og spherulite elementer.

Disse FPO-linser har stråler med højere intensitet uden spildlys med henblik på at

optimere kontrastforholdet og reducere blænding i butikken. Det sikrer en høj

accentfaktor, der hverken er kedelig eller flad, som kunderne er vant til fra

konventionel CDM eller halogenbelysning. Yderligere tilbyder FPO-linser en

behagelig shoppingoplevelse, da de formindsker blændingen (op til 5 gange

sammenlignet med en typisk LED-projektor med refleksion, og endnu mere i forhold

til en LED-projektor med en collimator linse). Derudover er FPO-linsen god til at

skjule støv, og gør dermed butikkens image rent. Denne dedikerede modeserie

understøtter dine globale ekspansionsplaner ved at være forberedt til internationale

certificeringer. Derudover tilbyder vi hos Signify et omfattende logistiknetværk samt

lokale afdelinger verden over. TrueFashion Gen2 tilbyder en specialdesignede

Philips fashion LED-lys - et lys spektrum der er designet til mode - forbedrer farver

og visuelle kvaliteter på dine varer.
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Fordele
• Lyskvalitet i særklasse takket være Philips Fashion Proof Optics-teknologien.

Spildlys og blænding undgås helt, og dermed skabes en stråle med høj intensitet

og bedre kontrastforhold, der fremhæver butikkens indretning og sætter scenen

for den perfekte præsentation af kollektionen

• TrueFashion er en serie af miniaturespots, der er designet til at være en del af

butikkens indretning. Den kompakte størrelse og de fine detaljer giver et moderne

look, mens den indbyggede optik forhindrer, at lyset generer kunderne, samtidig

med at al fokus er rettet mod varerne, og der ikke ser støvet ud

• Designet med de centrale I-hængsler tillader minimalt frirum rundt om spottet,

hvilket gør TrueFashion Gen2 ideel til de små lysrender og detaljer. Det giver også

den bedste statiske ligevægt, der forebygger hældning i hele skinnesystemet.

• Integreret driver, formindsket størrelse og central I-hængsel (der kræver mindre

frirum rundt om spottet) tillader installation af maks. antal spot pr. skinne i

anvendelser hvor flere projektører skal installeres med minimal afstand på en

mindre skinne (f.eks. butiksvinduer).

Funktioner
• Lyskvalitet med dedikeret Philips Fashion Proof Optics i moderigtigt design med

høj centerstråleintensitet, lav blænding og intet spildlys

• Philips Fashion LED-nuancer: PremiumWhite CRI 90, 3000k/3500k/4000k,

PremiumColor og Denim, CRI 90, Ra >89 @3000K

• Mini har et miniaturespothoved og en diameter på 66 mm, mens Kompakt er 80

mm i diameter

• Stort udvalg af spots fra ekstra smal stråle 6° med centerstråleintensitet på 64 Kcd

op til spredningsvinkler på 12°/18°/24°/30°/36°

Anvendelsesområder
• Mode

• Detailhandel

Specifikationer

Tilbehør Afskærmning ST710Z

Lyskildens

spredningsvinkel

120 °

Armatur til

strålespredning

18°

Armaturets primære

farve

hvid

Dæmpning Nej

Driver Strømforsyningsenhed (Strømforsyningsenhed)

Fejlfrekvens i driver ved

5,000 t, i %

0.1 %

Indledende korreleret

farvetemperatur

3000 K

Indledende

indgangseffekt

24.5 W

Indledende LED-

armaturvirkningsgrad

79 lm/W

Startlysstrøm 2000 lm

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Indgående spænding 220 to 240 V

Startstrøm (A) 18 A

Materiale Armaturhus: aluminium

Optik Spredningsvinkel 18˚

Type ST705T

Garantiperiode 5 år
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Versions

TrueFashion2 Mini - 3000 K

Oplysninger om produktet

ST705T WH TrueFashion2 mini

central hinge tilt

ST705T WH TrueFashion2 mini

Lens detail

ST705T WH TrueFashion2 mini

back detail

ST705T WH TrueFashion2 mini

front view

TrueFashion
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