
MSR Platinum 35 -
förbättrad
scenbelysning
MSR Platinum (Touring/Stage)

Dagens scener kräver belysningslösningar som kan leverera hög ljusstyrka och stora

strålkontraster för att undvika skuggbildningar. Det är också viktigt med mer

kompakta armaturer och armaturdesign för att underlätta kreativa val och

designflexibilitet. För att möta dessa behov har vi utvecklat ett mycket kraftfullt, lätt

och kompakt system som ger den mest fantastiska ljusupplevelsen - MSR Platinum

35. Detta system är ett kraftfullt och innovativt verktyg för att skapa intensivt ljus och

erbjuder samma goda ljuskvalitet som andra MSR-ljuskällor. Den exceptionellt korta

ljusbågen skapar gnistrande klart ljus och den mycket kompakta designen gör

ljuskällan lämplig för mindre scenarmaturer. MSR Platinum 35 ger

belysningsdesigners större frihet för positionering av armaturer.

Fördelar
• Hög strålintensitet

• Frihet att skapa mindre och lättare armaturer

• Hög klarhet

• Enkel och snabb ersättning av ljuskälla

• Lång och driftsäker livslängd

Funktioner
• Mycket kort ljusbåge

• Kompakt system

• Hög korrelerad färgtemperatur

• Philips FastFit-teknologi

• Philips Platinum-teknologi
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Användning
• Evenemang

• Shower/Teater

• Turné/Scen

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

rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. 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)

MSR Platinum 35 1CT 23,5 mm 3,0 mm 55 mm 57 mm 56 mm 116 mm

MSR Platinum (Touring/Stage)
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