
Espectáculo msr ouro
FastFit
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR

Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma

base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona

uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho

luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma

protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A

tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais

elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da

emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit

ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias

pode ser efectuada rápida e facilmente.

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.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho-Base PGJX50 [PGJX50]

Posição de funcionamento UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]

 

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor - [Not Specified]

Fluxo luminoso (Mín.) 162.000 lm

Fluxo Luminoso 180.000 lm

Coordenada de cromaticidade X (Nom) 321

Coordenada de cromaticidade Y (Nom) 332

Temperatura de cor correlacionada 6050 K

Eficiência Luminosa (nominal) (Nom) 90 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC) 91

 

Dados elétricos e de funcionamento

Consumo de energia 2.000 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 15,2 A

 

Datasheet, 2023, Abril 16 Dados sujeitos a alteração

LightingLighting



Controles e regulação

Intensidade regulável Sim

 

Dados do produto

Full EOC 872790091949300

Nome de produto da encomenda MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8

Código de encomenda 91949300

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 8

Número de material (12NC) 928176905114

Nome do produto completo MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

EAN/UPC – Caixa 8727900919509

Desenho dimensional

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max) F

MSR Gold 2000 FastFit

1CT/8

34 mm 8,0 mm 66 mm 68 mm 67 mm 134 mm 50 mm
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