
MSD Gold™
MiniFastFit – snabbt
byte och längre
livslängd
MSD Gold™ MiniFastFit

Den särskilt utformade sockeln på MSD Gold™ MiniFastFit innebär att ljuskällan kan

bytas ut på några sekunder, vilket hjälper till att säkerställa underhåll utan avbrott.

Dessutom ger de innovativa guldpläterade stiften utmärkt strömöverföring, vilket

förlänger ljuskällan och sockelns livslängd samt sänker kostnaderna för lampbyte.

Ljuskällans kompakta storlek innebär enkel hantering och kompakta armaturer,

medan den mycket korta ljusbågen ger hög upplevd ljusstyrka och hög intensitet i

strålen. Dessutom har MSD Gold™ MiniFastFit en utökad livslängd, vilket sänker

kostnaderna för lampbyte ytterligare.

Fördelar
• Lampbyte på några sekunder

• Enkel hantering, mindre och lättare armaturer

• Minskar tidigt bortfall för lampa eller lamphållare. Utmärkt strömöverföring

• Hög upplevd ljusstyrka

• Hög intensitet i strålen

• Färre verktyg behövs vid lampbyte

Funktioner
• Philips MiniFastFit

• Kompakt design

• Innovativa guldpläterade stift

• Färgtemperatur >8 000 K
• Mycket kort ljusbåge

• Lång livslängd (2 000 tim)
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Användning
• Diskotek

• Nattklubbar

• Skyltbelysning

Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i

30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste

återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions
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Product D (max) O L (min) L (max) L C (max)

MSD Gold™ 300/2

MiniFastFit 1CT/16

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

MSD Gold™ MiniFastFit

© 2021 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller

fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på

användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com

2021, Februari 26 - data som kan komma att ändras


