
Philips CityCharm:
sfeer met optimale
prestaties combineren
CityCharm Fluid

De CityCharm-reeks is ontworpen voor gebruik in stedelijke ruimten waar

comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. De reeks

biedt drie iconische, tijdloze ontwerpen (Cordoba, Cone en Fluid) en diverse

accessoires, wat je in staat stelt een verlichtingsoplossing te creëren met jouw

kenmerkende stijl, zowel overdag als 's nachts. CityCharm levert een hoog visueel

comfort met behoud van uitstekende prestaties. Hij biedt een keuze uit twee

innovatieve technologieën van Philips Lighting: GentleBeam, die het visuele comfort

maximaliseert, of ClearGuide (alleen Cordoba en Cone), die de verticale verlichting

en visuele oriëntatie optimaliseert. Een breed assortiment aan speciale beugels en

masten stelt je in staat jouw woonwijken en stadscentra op zeer elegante wijze te

transformeren. Meer informatie over de GentleBeam- en ClearGuide-technologie is

te vinden in de productbeschrijving.

Voordelen
• Elegant, iconische familie, die wordt versterkt door speciale masten en uithouders

voor het creëren van onderscheidende stijlen

• Comfortabele verlichting met GentleBeam‑ of ClearGuide-technologie

• Meerdere geometrieën voor visueel comfort in alle stedelijke omgevingen

• Uitstekende verlichtingsprestaties, afwerking van hoge kwaliteit

• Toekomstbestendig met een Zhaga-D4i-SR-aansluitbus boven (system ready) om

te verbinden met Interact regelaars

• Servicetag voor eenvoudige installatie en onderhoud
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Kenmerken
• Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten, masten en uithouders

• Diffusertools voor visueel comfort, gekleurde onderdelen ter verbetering van de

sfeer

• Een brede keus uit lichtopbrengsten en optieken voor een maximale efficiëntie op

alle verlichtingsniveaus

• Rendement tot 144 lm/W

• Levensduur tot 100.000 uur @L96 B10

• standaard 5 jaar garantie (optie om te verlengen tot 10 jaar)

Toepassing
• Woningen

• Trottoirs en fietspaden

• Parken en boulevards

Versions

CityCharm fluid BDS492
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