Lighting

Espectáculo MSR
Platinum
MSD Platinum 2 R 1CT/8
As novas lâmpadas MSD Platinum 5 R abrem novas perspectivas de liberdade
criativa em iluminação de entretenimento, com a sua luz intensa poderosa,
compacta e brilhante. O seu design compacto e leve proporciona a liberdade para
criar luminárias mais pequenas e leves, para utilização em qualquer local do palco. A
sua pequena oscilação, temperatura de cor elevada e reflector inovador produz uma
intensidade de feixe elevada, para uma extraordinária reprodução de cores.
Proporcionam igualmente uma vida útil de longa duração e fiável, elevada eficiência
e rapidez na substituição. No seu conjunto, permitem uma experiência criativa plena
de emoção.

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

Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)

294

Casquilho

- [ -]

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)

8000 K

Posição de funcionamento

UNIVERSAL [ any]

Índice de restituição cromática (Nom.)

-

Principal aplicação

Stage/Touring

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

6000 h

Dados elétricos e de funcionamento

Descrição do sistema

Reflector-E19

Power (Rated) (Nom)

Dados técnicos de luminosidade

Controles e regulação

Código da cor

2

Fluxo luminoso (Nom.)

5150 lm

Coordenada X de cromaticidade (Nom.)

289

Datasheet, 2022, Setembro 12

132 W

Regulável

true

Dados sujeitos a alteração

Espectáculo MSR Platinum

Dados mecânicos e de revestimento
Informações sobre o casquilho

na [ -]

Requisitos de design da luminária

Nome de produto da encomenda

MSD Platinum 2 R 1CT/8

EAN/UPC – Produto

8718291735540

Código de encomenda

73554000

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Temperatura de "pinch" (Máx.)

350 °C

Numerador – Embalagens por caixa exterior

8

Temperatura de "pinch" (Máx.)

350 °C

Material SAP

928197605314

Copiar peso líquido (peça)

47,000 g

Dados do produto
Código do produto completo

871829173554000

Desenho dimensional
Product

D (max)

T (max)
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C (max)

MSD Platinum 2 R 1CT/8

46,5 mm
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MSD Platinum 2 R 1CT/8

Dados fotométricos
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