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MSR 1200 1CT/3

Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken

kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt

som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare

lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och

riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken

brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.

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.

Produktdata

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 1 200 W

Lampström (nom) 13,8 A

 

Allmän information

Sockel G22 [G22]

Driftposition UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]

Brand Philips

 

Ljusteknik

Färgkod - [Not Specified]

Ljusflöde 103 000 lm

Kromaticitetskoordinat X (nom) 325

Kromaticitetskoordinat Y (nom) 327

Korrelerad färgtemperatur (nom) 5900 K

ljusutbyte (klassning) (nom) 88 lm/W

Färgåtergivningsindex 80

 

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 

Produktdata

Full EOC 872790091121300

Beställningsproduktnamn MSR 1200 1CT/3

Beställningsnummer 91121300

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 3

Materialnummer (12NC) 928078105114

Nettovikt 0,150 kg

Fullständigt produktnamn MSR 1200 1CT/3

EAN/UPC - Hölje 8727900911220
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Product D (max) O L (min) L (max) L C (max) F

MSR 1200 1CT/3 40 mm 10,0 mm 84 mm 86 mm 85 mm 175 mm 53 mm

Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

MSR
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