Lighting

Espectáculo msr
MiniFastFit
MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva
apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem
interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current
transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp
replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by
the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived
brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a
Philips MSR GoldTM 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K).
Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança
• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar,
ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico
fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto
Informações gerais

Coordenada X de cromaticidade (Nom.)

310

Casquilho

PGJX28 [ PGJX28]

Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)

320

Posição de funcionamento

UNIVERSAL [ any]

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)

6700 K

Principal aplicação

Entertainment

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)

65 lm/W

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

750 h

Índice de restituição cromática (Nom.)

60

Descrição do sistema

MiniFastFit

Dados elétricos e de funcionamento
Dados técnicos de luminosidade

Power (Rated) (Nom)

400 W

Código da cor

- [ Not Specified]

Corrente de lâmpada (Nom.)

7,2 A

Fluxo luminoso (Mín.)

23400 lm

Tensão da alimentação de ignição (Mín.)

198 V

Fluxo luminoso (Nom.)

26000 lm
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Dados sujeitos a alteração

Espectáculo msr MiniFastFit

Controles e regulação
Regulável

true

Dados mecânicos e de revestimento
Informações sobre o casquilho

PGJX28

Requisitos de design da luminária
Temperatura da lâmpada (Máx.)

950 °C

Temperatura de "pinch" (Máx.)

500 °C

Nome de produto da encomenda

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

EAN/UPC – Produto

8718291158288

Código de encomenda

15828800

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior

16

N.º material (12NC)

928194005114

Peso líquido SAP (Peça)

0,053 kg

Dados do produto
Código do produto completo

871829115828800
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