
MileWide² – elegant,
effektiv og
fremtidssikker
MileWide² Large

Sammen med Holscher Design har vi utviklet MileWide², etterfølgeren til den

populære MileWide-familien. Med en rekke dedikerte master og beslag integreres

det ekte, rene designet til MileWide² perfekt med dagens og morgendagens bybilde.

Takket være den avanserte LED-enheten og bruk av brukstilpasset optikk, leverer

MileWide² enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som gir betydelige

energibesparelser, men fremdeles helt ensartet lys på veien. MileWide2 er også klar

til å bli paret med belysningskontroll og programvare, fordi den er utstyrt med

Philips SR (System Ready)-kontakten. Dette betyr at den kan kobles til avanserte

programvareprogrammer, som Interact City, når som helst i løpet av sin levetid. ;I

tillegg til dette er hver enkelt lysarmatur unikt identifiserbar, takket være Philips

service tag-appen. Ved å skanne QR-koden på innsiden av mastdøren har du

umiddelbar tilgang til innstillingene til lysarmaturet. Dette betyr enklere og raskere

vedlikehold og programmering, uansett hvor i levetiden lysarmaturen befinner seg.

Fordeler
• Klar identitet, som ytterligere forbedres av dedikerte stolpe- og brakettløsninger

som skaper særegne stiler

• Sikre visuell komfort gjennom komfortable belysningsopplevelser med høy

kvalitet i urbane rom med varierende geometrier

• Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive

Philips SR-koblingen (System Ready)

• Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel

armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og

reservedeler
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Funksjoner
• Totalløsning som er basert på MileWide-familiens rene design og høye kvalitet

• Designet for LED – ingen kompromisser

• Uvanlig høy ytelse og god blendingskontroll

• Forskjellige typer optikk tilgjengelig – passer til en hel rekke bruksområder

• Plug-and-play

Søknad
• Klar identitet, som ytterligere forbedres av dedikerte stolpe- og brakettløsninger

som skaper særegne stiler

• Sikre visuell komfort gjennom komfortable belysningsopplevelser med høy

kvalitet i urbane rom med varierende geometrier

• Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive

Philips SR-koblingen (System Ready)

• Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel

armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og

reservedeler

Versions

MileWide 2 Large

Målskisse

MileWide² Large
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Produkt detaljer

MileWide2

MileWide² Large
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