
Spotul luminos de
exterior cel mai
rentabil, cu eficiență
și performanță
îmbunătățite
UniPoint

UniPoint este conceput pentru a produce atât iluminat general, cât și iluminat de

accent, ascunzând, în același timp, aparatul aparatul de iluminat, astfel încât doar

lumina să fie vizibilă. Acest design poate fi folosit pentru a modifica ambianța,

adăugând efecte de contrast subtile sau dramatice. De asemenea, include

caracteristici exclusive precum eficiență energetică, calitate cromatică și

miniaturizare. Garantăm fiabilitate extremă și un nivel înalt de rezistență la condiții

meteo nefavorabile și la vandalism.

Beneficii
• Design elegant și foarte compact

• Preț atractiv respectând standardele PHILIPS

• Instalare simplă și flexibilă

• Personalizăm pentru tine
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Caracteristici
• LED de calitate superioară

• Diferite opțiuni de sursă de lumină și unghiuri de distribuție luminoasă

• Carcasă din aluminiu turnat sub presiune + înveliș sablat gri închis împotriva

coroziunii

• Tehnologie structurală etanș

• IP66

• IK06

• Calitate și fiabilitate conforme cu toate reglementările

Cerere
• Clădiri

• Statui

• Coloane

• Stâlpi

• Frontoane

Cote

General information

Balast inclus Nu

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

 
Light technical

Tip capac optic/lentilă Glob/capac din

sticlă

Unghi standard de înclinație pentru

montare pe braț

-

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

-

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE -

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK06

Light technical

Order Code Full Product Name

Lățime fascicul

de lumină corp

de iluminat

Culoare sursă de

lumină Tip optic exterior

01710752 BGP312 3LED 2700K

WB

40° Alb cald 827 Unghi fascicul luminos larg de

42°

01710782 BGP312 3LED 3000K

WB

40° Alb cald 830 Unghi fascicul luminos larg de

42°

01710812 BGP312 3LED 4000K

WB

40° Alb neutru 840 Unghi fascicul luminos larg de

42°

01710852 BGP312 5LED 3000K

NB

10° Alb cald 830 Fascicul luminos cu unghi

îngust de 10°

01710872 BGP312 5LED 3000K

WB

40° Alb cald 830 Unghi fascicul luminos larg de

42°

UniPoint
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UniPoint

© 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
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