
Truefashion gir
overlegen belysning
til motebutikker
TrueFashion

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til

motebutikker. De små spotlightene i moderne design med stilrene og delikate

detaljer, passer perfekt inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd uttrykk

Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å

optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som

er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir

en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til

resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr

vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg

raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en

optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interresser hos kunder,

samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles

sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Fordeler
• Optimal lyskvalitet ved bruk av Fresnel mikrolinser. Disse eliminerer lyslekkasje og

blending, og skaper en optimal stråle med godt definert kontrast for å fremheve

butikkdesignen og sette scenen for den beste mulige presentasjonen av

kolleksjonen

• TrueFashion er en spotlightfamilie i miniatyrversjon, utformet for å gli ubemerket

inn i butikkdesignen. De lukkede overflatene og detaljene skaper et moderne

uttrykk og reduserer oppsamlingen av støv. Med innfelt optikk blir blendingen så

liten som mulig, slik at all oppmerksomheten vies kolleksjonen

• Philips Lighting er fullt forberedt på internasjonal sertifisering for å hjelpe deg i

dine globale utvidelsesplaner, og kan støtte deg med tilpasset logistikk og lokal

tilstedeværelse verden over

• Kar for tilkoblede løsninger; EasyAim og dynamisk vindu
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Funksjoner
• Miniatyrdesign med diameter på 66 mm for Mini og 80 mm for Kompakt

• Lysvarianter for Philips Fashion: Premium hvit CRI 90, 3000 K / 3500 K / 4000 K,

CrispWhite, og også nye varianter som PremiumColor og Denim, som blir

tilgjengelige fra 2018

• Reflektorer og egen mikrolinseoptikk av Fresnel-typen for nøyaktig kontroll over

utformingen av lyskjeglen

• Ekstra smalstrålet 6° med 62 Kcd stråleintensitet i midten for bruk i høye

butikkvinduer

• TrueFashion EasyAim for fjerninnstilling av spotlights i høye vinduer og dynamisk

vindu for å tiltrekke seg kunder fra gaten

Søknad
• Mote

• Butikk

spesifikasjoner

Tilbehør låvedør ST710Z

Spredningsvinkel for

lyskilde

120 °

Armaturets

spredningsvinkel

18°

Armaturets hovedfarge hvit

Dimming No

Driver Power supply unit (PSU)

Andel driversvikt ved

5000 timer i %

0.1 %

Opprinnelig korrelert

fargetemperatur

3000 K

Opprinnelig

inngangseffekt

24.5 W

Opprinnelig lyseffekt

for LED-armatur

79 lm/W

Opprinnelig lysytelse 2000 lm

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Inngangsspenning 220 to 240 V

Startstrøm (A) 18 A

Materialer Armaturhus: aluminium

Optikk 18 | Beam angle 18°

Produktnavn ST705T

Garantiperiode 5 år

Versions

TrueFashion2 Mini - 3000 K
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Produkt detaljer

ST705T WH TrueFashion2 mini

central hinge tilt

ST705T WH TrueFashion2 mini

Lens detail

ST705T WH TrueFashion2 mini

back detail

ST705T WH TrueFashion2 mini

front view
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