Lighting

Produktbeskrivelse
MSD Gold™ MiniFastFit
MSD Gold™ MiniFastFit - Skifte på få sekunder + lengre levetidDens
spesialdesignede fatningen til MSD Gold™ MiniFastFit gjør at lyskilden kan skiftes på
få sekunder. De gullbelagte kontaktene gjør at overføringen av strøm er perfekt, noe
som igjen gjør at levetiden er lengre og vedlikeholdskostnadene er lavere. Lyskildens
kompakte størrelse muliggjør et kompakt armaturdesign. Den korte lysbuen gir en
høy lyseffekt, og en høy stråleintensitet.

Fordeler
• Skifte av lyskilde på få sekunder
• Enkel i bruk, muliggjør mindre og lettere armaturer
• Reduserer tidlige lyskildebortfall/direkte strømoverførsel
• Høy opplevd klarhet
• Høy stråleintensitet
• Færre skifter av lyskilder

Funksjoner
• Philips MiniFastFit
• Kompakt design
• Nyskapende gullbelagte kontakter
• Fargetemperatur >8000K
• Veldig kort bue
• Lang levetid (2000 timer)

Søknad
• Diskoteker
• Klubber
• Belysning av skilt og bannere

Warnings and safety
• Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30
minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk
støvsuger.
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MSD Gold™ MiniFastFit

Versions
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MiniFastFit 1CT/16
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