Lighting

MSR Gold™
MiniFastFit –
lampvervanging in
seconden
MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)
Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™
MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in
de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een
uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te
verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke
hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het
compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen
helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien, de nieuwste
aanvulling op de reeks: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit levert een zuiver, wit licht
(5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Voordelen
• Lampvervanging in enkele seconden
• Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen
• Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder. Uitstekende
stroomsterkteoverdracht
• Hoge waargenomen helderheid
• Hoge bundelintensiteit
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MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Kenmerken
• Philips MiniFastFit
• Compact ontwerp
• Innovatieve vergulde pinnen
• Hoge kleurtemperatuur
• Zeer korte boog

Toepassing
• Evenementen
• Shows
• Tournee/Podium

Waarschuwingen en veiligheid
• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,
ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een
afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions
MSR Gold™ 400, 575/2, 700(/1,/2)
MiniFastFit

Maatschets
Product
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
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MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Regelsystemen en Dimmers
Dimbaar

Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens
Lampstroom (nom.)

Order Code

Full Product Name

Vermogen (gespec.) (nom.)

22109800

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

575 W

22117300

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

700 W

10,2 A

Algemene informatie
Lampvoet

PGJX28

Levensduur tot 50% uitval (nom.)

750 h

Hoofdtoepassing

Entertainment

Gebruiksstand

UNIVERSAL

Systeembeschrijving

MiniFastFit

Eisen aan armatuurontwerp
Kleurcode

2

Eisen aan armatuurontwerp
Full

Gecorreleerde

Full

Gecorreleerde

Order

Product

kleurtemperatuur Kleurweergave- Lichtstroom Lichtstroom

Order

Product

kleurtemperatuur Kleurweergave- Lichtstroom Lichtstroom

Code

Name

(nom.)

index (nom.)

(min.)

(nom.)

Code

Name

(nom.)

7500 K

70

34500 lm

38600 lm

22109800 MSR

index (nom.)

(min.)

(nom.)

700/2

Gold™

MiniFastFit

575/2

1CT/4

MiniFastFit
1CT/4
22117300

MSR

7200 K

75

44000 lm

47000 lm

Gold™
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