Lighting

DJ/CLUB MiniFastFit
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, 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. O fácil manuseio e o design de equipamentos
pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas,
ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de
luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

Dados do produto
Dados elétricos e de funcionamento

Informações gerais
Casquilho

PGJX28 [ PGJX28]

Power (Rated) (Nom)

300 W

Posição de funcionamento

UNIVERSAL [ any]

Corrente de lâmpada (Nom.)

3,75 A

Principal aplicação

Entertainment

Tensão da alimentação de ignição (Mín.)

207 V

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

750 h

Descrição do sistema

MiniFastFit

Controles e regulação
Regulável

Sim

Dados técnicos de luminosidade
Código da cor

2

Dados mecânicos e de revestimento

Fluxo luminoso (Mín.)

19170 lm

Informações sobre o casquilho

Fluxo luminoso (Nom.)

21300 lm

Coordenada X de cromaticidade (Nom.)

288

Requisitos de design da luminária

Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)

306

Temperatura da lâmpada (Máx.)

950 °C

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)

9300 K

Temperatura de "pinch" (Máx.)

500 °C

Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)

64 lm/W

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)

71 lm/W

Dados do produto

Índice de restituição cromática (Nom.)

80

Código do produto completo

871829122111100

Nome de produto da encomenda

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

EAN/UPC – Produto

8718291221111
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Dados sujeitos a alteração

DJ/CLUB MiniFastFit

Código de encomenda

22111100

Numerador – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

4

N.º material (12NC)

928177105115

Peso líquido (Peça)

0,062 kg

Avisos e Segurança
Desenho dimensional
Product

D (max) O

MSR 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

MiniFastFit 1CT/4

MSR GOLD 300/2 MiniFastFit
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