Lighting

Tuotekuvaus
MSD Gold™ MiniFastFit
MSD Gold. MiniFastFit - Vaihto muutamassa sekunnissa + pitempi käyttöikä. MSD
Gold MiniFastFit -lampun erityisen kannan ansiosta se voidaan vaihtaa muutamassa
sekunnissa, jolloin viihde voi jatkua keskeytyksettä. Innovatiiviset kultaiset liittimet
mahdollistavat erinomaisen kytkentävirran lampun ja lampun pidikkeen käyttöiän
pidentämiseksi ja täten lampun vaihtokulujen pienentämiseksi. Lampun kompakti
koko mahdollistaa sen helpon käsittelemisen ja pienikokoisten valaisimien käytön,
erittäin lyhyt valokaari puolestaan tarjoaa erittäin suuren kirkkauden ja suuren
säteen voimakkuuden. Sen lisäksi MSD Gold. MiniFastFit -lampun käyttöikä on
pitempi, mikä vähentää lampun vaihtokuluja entisestään.

Hyödyt
• Lampun vaihto muutamassa sekunnissa
• Helppo käsitellä, pienet ja kevyet valaisimet
• Vähentää lampun ja lampun pidikkeen ennenaikaisia vikoja. Erinomainen
kytkentävirta
• Erittäin suuri kirkkaus
• Suuri säteen voimakkuus
• Vähemmän lampun vaihtoja

Ominaisuudet
• Philips MiniFastFit
• Kompakti muoto
• Innovatiiviset kultaiset liittimet
• Värilämpötila >8000 K
• Erittäin lyhyt valokaari
• Pitkä käyttöikä (2000 h)

Käyttökohteet
• Diskot
• Yökerhot
• Näyttövalaisimet
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MSD Gold™ MiniFastFit

Rajoitukset ja turvallisuus
• On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30
minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions

Mittapiirros
D

Product

D (max) O

MSD Gold™ 300/2

23 mm

L (min)

L (max)

L

C (max)

5,0 mm 65,8 mm 67,8 mm 66,8 mm 126 mm

L

C

O

MiniFastFit 1CT/16

© 2020 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja
tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu
kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki

www.lighting.philips.com

tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

2020, Helmikuu 7 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

