
Stâlpi şi brațe
CityCharm - combină
confortul vizual cu
performanța
CityCharm poles and brackets

CityCharm este conceput pentru a fi utilizat în zone urbane, unde iluminatul

confortabil, ambianţa şi designul joacă un rol important. Aspectul său discret îl

transformă într-un aparat de iluminat fără vârstă, rezistent la schimbare, ideal pentru

zone rezidenţiale, parcuri, alei şi piste de biciclete, unde confortul vizual şi eficienţa

maximă sunt un aspect cheie. CityCharm oferă, la alegere, două designuri

emblematice (Cordoba şi Cone) şi diferite accesorii, care vă permit să creaţi o soluţie

de iluminat care vă reprezintă, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Aparatele

de iluminat CityCharm sunt disponibile şi ca set complet, cu o gamă de stâlpi şi brațe

dedicate.

Beneficii
• Gamă emblematică elegantă, axată pe ideea unui iluminat confortabil

• Rezistent la schimbări datorită excelentelor performanţe de iluminat şi calităţii

înalte a produselor şi finisajelor

• Potrivit atât pentru proiecte de renovare, cât şi pentru instalări noi, datorită

brațelor şi stâlpilor dedicaţi
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Caracteristici
• Varietate de forme de aparate de iluminat, efecte de culoare şi sâlpi şi brațe

dedicate

• Tehnologii de difuzare concepute pentru a crea confort vizual şi componente

colorate pentru a înfrumuseţa ambientul

• Gamă largă de fluxuri luminoase şi sisteme optice pentru a asigura o eficienţă

maximă la toate nivelurile de iluminare

• Cost total optimizat al proprietarului sistemului de iluminat

• Compatibil cu toate sistemele de control a iluminatului standard şi avansate de la

Philips şi pregătit pentru CityTouch

• Întreţinere simplă, la locaţie, a balastului

Cerere
• Zone rezidenţiale

• Alei şi piste de biciclete

• Parcuri şi bulevarde

Versions

CityCharm pole-mounting bracket

JDP490

Cote

CityCharm poles and brackets
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CityCharm poles and brackets

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.

www.lighting.philips.com

2023, Mai 2 - Informatie ce poate fi modificată


