
DJ/CLUB Studio
MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world,

where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color

rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-

white light for the most amazing light experience. It’s a powerful and innovative tool,

giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light

quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright

light, and the lamp’s ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting

fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red

content for enhanced color rendering.

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 PGJX36 [PGJX36]

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

 

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor - [Not Specified]

Fluxo Luminoso 56.700 lm

Temperatura de cor correlacionada 6000 K

Eficiência Luminosa (nominal) (Nom) 72 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC) 75

 

Dados elétricos e de funcionamento

Consumo de energia 804 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 11,5 A

 

Controles e regulação

Intensidade regulável Sim

 

Dados do produto

Full EOC 871829170406500

Nome de produto da encomenda MSR Platinum 35 ST

Código de encomenda 70406500

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 16

Número de material (12NC) 928194505114

Nome do produto completo MSR Platinum 35 ST
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EAN/UPC – Caixa 8718291704072

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

MSR Platinum 35 ST 24 mm 3,6 mm 55 mm 57 mm 56 mm 116 mm 36 mm

Dados fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 ST
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