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ROBE lighting – ROBIN ParFect H1™ 
 
Jedná se o statické svítidlo kategorie PAR s jedním světelným zdrojem LED bílé barvy s vysoce kvalitním podáním 
barev CRI >80. Teplota chromatičnosti 2700 K nebo 6000 K je vhodná pro výstavnictví a statické scénické svícení, 
kde je vyžadována nejvyšší kvalita světelného výstupu. ParFect H1™ je zařízení s dobrým poměrem ceny a kvality 
vyrobené v České republice, se všemi standardy výrobků ROBE. Nabízí stmívač s vysokou přesností a jemný 23° 
vyzařovací úhel s možností kombinace řady dalších filtrů a příslušenství. Skelet zařízení je lehký, velmi kompaktní, 
vyrobený z odolného vstřikovaného plastu a je opatřen dvojitou upínací lyrou, která umožňuje jak zavěšení na 
konstrukci, tak i postavení na podlahu. K dalšímu příslušenství patří bezdrátový systém DMX, difusory, klapky nebo 
rámečky pro barevné gelové filtry. 
 
Díky speciálnímu zdroji je možné zapojit ho přímo do stmívačů (stmívaného okruhu) a regulovat jej snižováním 
napětí. Rozsah stmívání je velmi vysoký. 
 
Specifikace 
 
Světelný zdroj:    1x 130 W COB LED (technologie velkoplošných čipů tzv. Chip on board) 
Deklarovaná životnost LED:   min. 60000 hod. 
Typický pokles světelného toku:  na 70% při 60000 nasvícených hod. LED čipu 
Vyzařovací úhel optiky:   23°, k dispozici volitelné difuzory 
CCT (Chromatická teplota):   2700 K nebo 6000 K 
Stmívač:    0–100% po DMX či externím stmívačem 
Stroboskopické efekty: ano, s proměnlivou rychlostí (max. 20 Hz), předprogramované náhodné stro-

boskopické efekty a pulzní efekty 
Uživatelské rozhraní:    2 řádkový LCD modře podsvícený display a 4 ovládací tlačítka 
Bezdrátová technologie:   CRMX™ od společnosti Lumen Radio (volitelně) 
Protokoly:     USITT DMX 512, RDM 
DMX kanály:     1, 2, 3 
DMX Módy:     3 
Uživatelsky programovatelný kanál: 1, až 40 kroků 
Data in/out:     5-pin XLR s pojistkou 
Napájení In/Out:    Neutrik PowerCon 
Příkon:     max. 150 W 
Hmotnost:     5,5 kg 
Montáž:     možnost instalace v libovolné poloze, postavení na zem 
Volitelné příslušenství:    difuzní filtry 10°, 20°, 30°, bezdrátový DMX modul 
 
 
 


