
MSR Gold™ SA Double
Ended – med ännu
högre prestanda
MSR Gold™ SA Double Ended

Gavlarna är guldpläterade för att optimera den totala livslängden för MSR Gold™ SA

Double Ended-ljuskällorna med dubbel fattning. Det ger överlägset värmeskydd och

minskar därmed risken för för tidigt bortfall, och det säkerställer även konsekvent

prestanda under längre tid. Dessutom tillåter Philips innovativa P3-teknike

användning vid högre temperaturer, vilket förlänger livslängden och det konsekventa

högkvalitativa ljusflödet ytterligare.

Fördelar
• Möjliggör användning vid högre temperatur i valfritt brinnläge. Längre livslängd,

färre förtida lampbortfall, oföränderliga prestanda över tid

• Rent, vitt ljus, färgpunkt nära svart kroppslinje. Konsekvent färgåtergivning över

MSR-serie

• Minskar tidigt bortfall för lampa eller lamphållare

Funktioner
• Philips Pinch Protection

• MSR-fyllning

• Guldpläterade socklar

Användning
• Underhållning

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.
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Versions

Måttskiss

O

D

A

C Product D (max) O A (min) A (max) A C (max)

MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40 18,5 mm 5,0 mm 69,6 mm 70,4 mm 70 mm 92 mm

MSR Gold™ SA Double Ended
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