
Produktbeskrivelse
MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold<sup>TM</sup> SA Dobbel-endet - for enda bedre ytelse For å

optimalisere ytelse og levetiden til MSR Gold<sup>TM</sup> SA Dobbelt-endede

lyskilder, er koblingene belagt med gull. Dette gir overlegen varmebeskyttelse og

begrenser lyskildeutfall og for tidlig ødeleggelse av lyskildeholderen, samtidig som

det gir en ekstra ytelse. Den innovative P3-teknologien, utviklet av Philips, gjør at

lyskilden kan brukes ved høyere temperature som igjen sikrer en høyere stabilitet og

lengre levealder.

Fordeler
• Tillater høyere brennetemperaturer I alle brennerposisjoner. Lengre levetid og

færre lyskildeutfall,

• Fargesammensetningen tett på black body line

• Konsistent og stabil fargegjengivelse på MSR utvalget

• Stabil fargegjengivelse gjennom hele levetiden

Funksjoner
• Philips Pinch Protection

• MSR

• Gullbelagte koblinger

Søknad
• Underholdning

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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Versions

Målskisse

O

D

A

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

MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40 18,5 mm 5,0 mm 69,6 mm 70,4 mm 70 mm 92 mm

MSR Gold™ SA Double Ended
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