
CityCharm fluid –
combinația între
confort vizual,
performanță și
conservarea cerului
instelat pe timpul
nopții
CityCharm fluid

Gama CityCharm este proiectată pentru utilizare în zonele urbane unde iluminatul

confortabil, ambianța și designul joacă un rol important. Aceasta pune la dispoziție

trei construcții iconice, atemporale (Cordoba, Cone și Fluid) și diferite accesorii,

permițându-vă să creați o soluție de iluminat care să vă reprezinte, atât pe timpul

zilei, cât și noaptea. CityCharm asigură un confort vizual sporit, menținând în același

timp o performanță excelentă. Aceasta oferă două variante de tehnologii inovatoare

Iluminat Philips noi: GentleBeam care maximizează confortul vizual sau ClearGuide

(Cordoba și Cone), care optimizează iluminarea pe verticală și ghidarea vizuală. O

varietate de stâlpi și brațe dedicate vă permit să remodelați zonele rezidențiale și

centrele orașelor în cel mai elegant mod imaginabil. Informații suplimentare despre

tehnologia GentleBeam și ClearGuide pot fi găsite în ghidul de produs.
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Beneficii
• Gamă emblematică elegantă care asigură iluminat confortabil prin intermediul

tehnologiei GentleBeam sau ClearGuide

• Performanță excelentă a iluminatului și calitate deosebită a produsului și a

finisajelor

• Potrivit atât pentru proiecte de renovare, cât și pentru instalații noi, mulțumită

brațelor și stâlpilor dedicați

• Echipat cu etichetă de service(Service Tag), un sistem de identificare pe bază de

QR care face ca fiecare aparat de iluminat să fie identificabil în mod unic şi care

oferă informaţii despre întreţinere, instalare şi piese de schimb

Caracteristici
• Varietate de forme de aparate de iluminat, efecte de culoare, stâlpi și brațe

dedicate

• Accesorii de difuzare a luminii concepute pentru a crea confort vizual și piese

colorate pentru a înfrumuseța ambianța

• O gamă largă de fluxuri luminoase și sisteme optice pentru a asigura o eficiență

maximă la toate nivelurile de iluminat

• Compatibil cu toate sistemele de iluminat standard și avansate de la Philips și

Interact City

• Întreținere ușoară la locație a aparatajului

Cerere
• Zone rezidențiale

• Alei pietonale și piste de biciclete

• Parcuri și bulevarde
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