
MSD Platinum
(Touring/Stage)
MSD Platinum 5 R 1CT/8

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom

underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta

lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för

användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och

innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för

enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd,

högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva

kreativa upplevelsen.

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.

Produktdata

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 189 W

 

Allmän information

Sockel - [-]

Driftposition UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]

 

Ljusteknik

Färgkod 2

Ljusflöde (min) 7 100 lm

Ljusflöde 7 950 lm

Kromaticitetskoordinat X (nom) 300

Kromaticitetskoordinat Y (nom) 300

Korrelerad färgtemperatur (nom) 8000 K

Färgåtergivningsindex -

 

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 

Produktdata

Full EOC 872790093070200

Beställningsproduktnamn MSD Platinum 5 R 1CT/8

Beställningsnummer 93070200

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1
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Räknare - antal förpackningar per kartong 8

Materialnummer (12NC) 928190805314

Fullständigt produktnamn MSD Platinum 5 R 1CT/8

EAN/UPC - Hölje 8727900930719

Måttskiss

Product D (max) T (max) O C (max)

MSD Platinum 5 R 1CT/8 51,4 mm 6,8 mm 1,0 mm 57,1 mm

Fotometriska data
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Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 5 R 1CT/8

MSD Platinum (Touring/Stage)
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