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O segredo de uma piscina de sucesso

ColorLogic® II - cor
CrystaLogic® - branco
A nossa gama de projetores de Leds associa estética e
economia de energias. Com as suas 11 cores fixas e os seus
7 programas, o ColorLogic® II permite-lhe criar todos os
ambientes que deseja. Para os que procuram uma iluminação
clássica em branco, o CrystaLogic satisfará todas as suas
necessidades. Estes projectores podem ser adaptados em
instalações já existentes.

VANTAGENS
+ Baixo consumo eléctrico
+ Longa vida útil
+ Possibilidade de sincronizar até 3 projectores a cores
CrystaLogic

2 ANOS

1

Comando à distância
RC opcional

Gama de Mini Leds
Iluminam os locais específicos tais como as
escadas ou os spas. Podem ser sincronizados
com projectores ColorLogic II

PROJETORES DE LEDS

HaywardPoolEurope

(1)

+ ANO

GARANTIA

COLORLOGIC II PROJETOR DE LED A CORES
Iluminação forte, equipada com leds alta intensidade
especialmente destinada à iluminação, ColorLogic II
vai difundir uma luz intensa. Cores variadas: 11 cores
fixas e 7 programas de transição das cores para
escolher o ambiente da sua piscina.
Fácil de instalar : a lâmpada ColorLogic II pode
substituir uma lâmpada PAR 56 num projetor
clássico de 300 W.
Económico: graças à sua tecnologia, o consumo
do ColorLogic II é muito inferior ao de um projetor
tradicional (cerca de 10 vezes menos).
Longa vida útil: a sua concepção garante-lhe uma
durabilidade excepcional (cerca de 30 000 horas) e
permite-lhe resistir às intempéries e à agressão dos
produtos de tratamento.
CRYSTALOGIC PROJETOR DE LEDS BRANCOS
Iluminação económica: munido de leds
monocromáticos de alta intensidade especialmente
concebidos para a iluminação.
Fácil de instalar: A lâmpada ColorLogic II pode
substituir uma lâmpada PAR 56 num projetor
clássico de 300 W.
Devido à sua longa vida útil e à sua fácil instalação,
o CrystaLogic não requer nenhuma manutenção
particular.

ColorLogic II - Projetor de leds a cores - 30 W

Referência

Projetor Betão Leds (9 leds) cor

HAY-300-0041

Mini LEDS (3 leds) Betão Cor (novidade))

HAY-300-0077

Projetor Liner Leds (9 leds) Cor

HAY-300-0047

Mini LEDS (3 leds) Liner Cor (novidade)

HAY-300-0078

ColorLogic II - Projetor de leds brancas - 17,5 W

Referência

projetor Betão Leds (30 leds) Brancas

HAY-300-0005

Mini LEDS (3 leds) Betão Brancas (substitui 3424)

HAY-300-0075

PROJETOR Liner Leds (30 leds) Brancas

HAY-300-0004

Mini LEDS (3 leds) Liner Brancas (substitui 3429)

HAY-300-0076

Acessórios

Referência

Caixa RC ColorLogic II 30 W

HAY-300-1013

MINI LEDS
Utilizáveis em qualquer tipo de piscina (Liner, Betão,
Casco).
Fácil instalação num tubo de evacuação ou de
descarga.
Adaptável ao mercado da restauração.

DISPONÍVEL EM:

MON-990-0190

(1)
2 anos de garantia + 1 ano de garantia de oferta caso o produto seja
adquirido num parceiro Totally Hayward.

