Lighting

Philips DJ/CLUB
DJ/CLUB Studio
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, coolwhite 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.

Benefícios
• High beam intensity, high brightness
• Freedom to create smaller and lighter fixtures
• High perceived brightness
• Easy and fast lamp replacement
• A long and reliable lifetime

Características
• Very short arc
• Compact system
• High Correlated color temperature
• Philips FastFit technology
• Philips Platinum technology

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 Studio

Versions

Desenho dimensional
Product

D (max) O

L (min) L (max) L

3,6 mm 55 mm 57 mm

C (max) F

56 mm 116 mm
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MSR Platinum 35 ST 24 mm

F
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