
SVETLO Z POHĽADU 



CLF LIGHTING je holandskou značkou, ktorá vyvíja a vyrába vysoko kvalitné 

svietidlá pre produkcie rôzneho druhu, koncerty, festivaly, 

show programy ,televíziu, firemné akcie, ale aj divadlo. 

Všetky produkty sú navrhnuté tak, 

aby vyhovovali špecifickým požiadavkám na rôznych trhoch.

Okrem spoľahlivosti sa CLF LIGHTING zameriava aj na cenovú dostupnosť, 

aby každej spoločnosti v Európe dali možnosť ťažiť z kvality výrobkov 

CLF LIGHTING, ktoré sú zastúpené 

aj v mnohých rentálových spoločnostiach na Slovensku 

Flexibilita, servis a dlhoročné skúsenosti v odbore zaisťujú, že produkty 

CLF LIGHTING vám pomôžu dosiahnuť úspešnú produkciu.

Predstavujeme Vám vysokovýkonné exteriérové svietidlá.



POSEIDON BEAM

POSEIDON od CLF LIGHTING je výkonný exteriérový 

BEAM reflektor so 400W svetelným zdrojom. 

Miešanie farieb je plynulé vďaka CMY kotúču, ale 

ponúka aj farebný kotúč s pevnými farbami.

POSEIDON je elegantne tvarovaný, s krytím IP 65, v 

púzdre, ktoré je vybavené špeciálne navrhnutými 

motormi umožňujúcimi rýchle pohyby PAN a TILT. 

Jasná O-LED obrazovka ponúka jednoduchý prístup k 

zabudovaným nastaveniam. 

POSEIDON je jednoznačne najrýchlejší 

a najvýkonnejší exteriérový reflektor vo svojej triede.



POSEIDON HYBRID

POSEIDON HYBRID od CLF LIGHTING je výkonná exteriérová hybridná 

rotačná hlava, ktoré sa vyznačuje skvelými mid-air efektami. 

POSEIDON HYBRID prichádza s rýchlou a presnou sadou funkcií 

vrátane troch priziem, dvoch gobo kotúčov, 

rotujúcej animačnej sekcie a frostu. 

Jeho 400W svetelný zdroj poskytuje jasný a ostrý lúč. 

Miešanie farieb je plynulé pomocou CMY kotúčov, ale poskytuje aj 

výber pevných farieb na farebného kotúči.

Tak ako POSEIDON BEAM, tak aj HYBRID má špeciálne navrhnuté 

motory umožňujúce rýchle pohyby PAN a TILT, čo z neho robí 

jednoznačne najrýchlejší a najvýkonnejší exteriérový hybridný 

reflektor vo svojej triede.



ARES

CLF Ares je extrémne výkonné LED washové svetlo s krytím IP65. 

Extrémny jas a výnimočne jednotná projekcia z neho vytvárajú pravú LED alternatívu 

k tradičným washovým svietidlám. 

Zostava 36 kalibrovaných vysoko výkonných RGBW LED-iek je rozdelená 

do štyroch samostatne ovládateľných horizontálnych segmentov.

Ares je vybavený ostrým 21° svetelným uhlom, ktorý je možné jednoducho prispôsobiť 

k iným svetelným uhlom, aj elipsovitým, cez Smart Filter System®. Jedinečný mód LED 

boost ponúka 140% výstup pri simultánnom použití iba dvoch farieb.  

Ares je doplnený o inteligentný chladiaci systém s rozsiahlym ovládaním ventilátora, 

čo je užitočné najmä pri využití v TV a divadlách.

CLF Ares je dodávaný s filtrovacím rámčekom, orezávacími klapkami a zabudovaným 

prijímačom Wireless Solution W-DMX™.



ARES



ARES XS

Ares XS je mladším bratom Aresa, ktorý sa osvedčil ako viacúčelová základná svetelná 

výbava. Výkonný LED washový reflektor s krytím IP65 je dokonalým nástrojom 

na osvetlenie väčších plôch ako v interiéri, tak aj v exteriéri. 

Vďaka extrémnemu jasu a výnimočne stabilnej projekcii je Ares XS 

vhodnou LED alternatívou tradičných washových svetiel. 

Zoskupenie 18 kalibrovaných vysoko-výkonných RGBW LED čipov je rozdelené do troch 

samostatne ovládateľných horizontálnych segmentov.

Ares XS je vybavený silným 21° svetelným lúčom, ktorý sa ľahko mení pomocou 

systému Smart Filter® na lúče s iným svetelným uhlom, ale aj eliptickým tvarom. 

So svojim inteligentným chladením je Ares XS pripravený na prácu s TV kamerami, 

či v divadelných produkciách.

Reflektor je dodávaný s filtračným rámikom, orezávacími klapkami a vstavaným 

prijímačom Wireless Solution W-DMX.



ARES XS



Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.
Pre viac podrobností a informácií o cenách nás neváhajte kontaktovať.

citylight@citylight.sk

www.citylight.sk


