
DJ/CLUB Ouro
MiniFastFit
MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

A base especialmente concebida da lâmpada MSD Gold™ MiniFastFit significa que

esta lâmpada pode ser substituída em segundos, ajudando a assegurar um

entretenimento sem interrupções. Além disso, os pinos inovadores revestidos a ouro

asseguram uma excelente passagem de corrente, de modo a prolongar a vida útil da

lâmpada e do respectivo suporte, reduzindo, assim, os custos de substituição das

lâmpadas. As dimensões compactas da lâmpada permitem o seu fácil manuseio e

desenhos de equipamentos compactos, ao passo que a oscilação muito pequena

proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de

feixe. Além disso, a MSD Gold™ MiniFastFit possui uma extensa vida útil, facto que

reduz ainda mais os custos de substituição das lâmpadas.

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 PGJX28 [ PGJX28]

Posição de funcionamento UNIVERSAL [ any]

Principal aplicação Entertainment

Vida útil até 50% de falhas (Nom.) 2000 h

Descrição do sistema MiniFastFit

 

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor 2

Fluxo luminoso (Nom.) 21000 lm

Coordenada X de cromaticidade (Nom.) 292

Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) 310

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 8600 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 70 lm/W

Índice de restituição cromática (Nom.) 73

 

Dados elétricos e de funcionamento

Power (Rated) (Nom) 300 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 3,8 A
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Tensão da alimentação de ignição (Mín.) 207 V

 

Controles e regulação

Regulável false

 

Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho PGJX28

 

Requisitos de design da luminária

Temperatura da lâmpada (Máx.) 600 °C

Temperatura de "pinch" (Máx.) 350 °C

Temperatura de "pinch" (Máx.) 350 °C

 

Dados do produto

Código do produto completo 872790091257900

Nome de produto da encomenda MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

EAN/UPC – Produto 8727900912579

Código de encomenda 91257900

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 16

Material SAP 928199805114

Copiar peso líquido (peça) 0,062 kg

Desenho dimensional
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MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

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

MSD Gold™ 300/2

MiniFastFit 1CT/16

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

Dados fotométricos
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