Lighting

Philips DJ/CLUB
DJ/CLUB MiniFastFit
Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, a lâmpada MSR
Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um
entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure
excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby
reduce lamp replacement costs. O fácil manuseio e o design de equipamentos
pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas,
ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de
luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

Benefícios
• Lamp replacement in just seconds
• Easy handling, smaller and lighter fixtures
• Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
• High perceived brightness
• High beam intensity

Características
• Philips MiniFastFit
• Compact design
• Innovative gold plated pins
• Color temperature >8000K
• Very short arc

Aplicação
• Eventos
• Espectáculos
• DJ/Clubes

Avisos e Segurança
• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar,
ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico
fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.
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Dados sujeitos a alteração

DJ/CLUB MiniFastFit

Versions

Desenho dimensional
Product

D (max) O

MSR Gold™ 300/2

23 mm

L (min)

L (max)

L

C (max)

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

MiniFastFit 1CT/4
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