Lighting

Philips DJ/CLUB
DJ/CLUB Platinum
Os designs dos palcos actuais pedem soluções de iluminação que proporcionem
brilho elevado e feixes de alto contraste, para evitar a criação de sombras, bem
como luminárias mais compactas e design de equipamentos que melhorem as
escolhas criativas e a flexibilidade do design. Para responder a esta necessidade,
desenvolvemos um sistema extraordinariamente poderoso, brilhante e leve,
destinado a proporcionar a mais incrível experiência de luz – MSR Platinum 35.Este
sistema de lâmpadas constitui uma ferramenta robusta e inovadora que permite a
criação de iluminação intensa e apresenta a mesma boa qualidade de luz que
caracteriza as restantes lâmpadas MSR. A oscilação excepcionalmente pequena
gera uma luz brilhante e cintilante e o design ultra compacto torna a lâmpada
adequada para equipamentos de iluminação de palcos mais pequenos; a MSR
Platinum 35 dá aos designers de iluminação uma muito maior liberdade no
posicionamento das luminárias.

Benefícios
• Intensidade de feixe elevada, brilho elevado
• Freedom to create smaller and lighter fixtures
• High perceived brightness
• Substituição fácil e rápida
• Vida útil longa e fiável

Características
• Very short arc
• Sistema compacto
• Temperatura de cor correlacionada elevada
• Philips FastFit technology
• Tecnologia Philips Platinum

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 Platinum

Versions

Desenho dimensional
D (max)

O

L (min)

L (max)

L

C (max)

MSR Platinum 35 1CT

23,5 mm

3,0 mm

55 mm

57 mm

56 mm

116 mm

L

C

O

Product

F

© 2020 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia
relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação
com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial
e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas

www.lighting.philips.com

comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

2020, Maio 6 - Dados sujeitos a alteração

