Lighting

Philips DJ/CLUB
DJ/CLUB Ouro MiniFastFit
A base especialmente concebida da lâmpada MSD Gold™ MiniFastFit significa que
esta lâmpada pode ser substituída em segundos, ajudando a assegurar um
entretenimento sem interrupções. Além disso, os pinos inovadores revestidos a ouro
asseguram uma excelente passagem de corrente, de modo a prolongar a vida útil da
lâmpada e do respectivo suporte, reduzindo, assim, os custos de substituição das
lâmpadas. As dimensões compactas da lâmpada permitem o seu fácil manuseio e
desenhos de equipamentos compactos, ao passo que a oscilação muito pequena
proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de
feixe. Além disso, a MSD Gold™ MiniFastFit possui uma extensa vida útil, facto que
reduz ainda mais os custos de substituição das lâmpadas.

Benefícios
• Substituição de lâmpadas em segundos
• Fácil manuseio, equipamentos mais pequenos e mais leves
• Reduz as falhas precoces das lâmpadas ou dos suportes das lâmpadas. Excelente
passagem de corrente
• Sensação de luminosidade elevada
• High beam intensity
• Menor número de substituições de lâmpadas

Características
• Philips MiniFastFit
• Design compacto
• Pinos inovadores revestidos a ouro
• Temperatura de cor >8000 K
• Oscilação muito pequena
• Longa duração (2000 h)

Aplicação
• Discotecas
• Clubes
• Iluminação de expositores
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Dados sujeitos a alteração

DJ/CLUB Ouro MiniFastFit

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.
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