
MSR Platinum 35
Forbedret
scenebelysning
MSR Platinum (Touring/Stage)

Dagens sceneinstallasjoner etterspør belysningsløsninger som gir høy ytelse og

høykontrast lyskjegler slik at det ikke dannes skygger. I tillegg etterspør man i større

grad kompakte armaturdesig som gir større kreativ frihet, og større fleksibilitet når

det gjelder designet. Med dette i tankene har vi utviklet en usedvanlig kraftig

kompakt lett system med eksepsjonell kvalitetsbelysning. Dette gir en fantastisk

belysningsopplevelse. MSR Platinum 35. Dette belysningssystemet er et kraftig og

effektivt verktøy for å skape intens belysning og gir den samme gode lyskvaliteten

som andre MSR-lyskilder. Det meget korte lysbuen gir et gnistrende tydelig lys og

meget kompakte designet gjør lyskilden perfekt for mindre sceneinstallasjoner eller

sceneoppsetninger. MSR Platinum 35 gir lysdesignere den friheten de alltid har

drømt når det gjelder posisjonerte armaturer.

Fordeler
• Høy stråleintensitet

• Høy ytelse

• Frihet til å skape mindre og lettere installasjoner

• Stor opplevd lysytelse

• Lyskilde skjer hurtig og enkelt

• Lang og stabil levetid

Funksjoner
• Veldig kort lysbue

• Kompakt system

• Høykorrelert fargetemperatur

• Philips FastFit teknologi

• Philips Platinum teknologi
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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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MSR Platinum 35 1CT 23,5 mm 3,0 mm 55 mm 57 mm 56 mm 116 mm

MSR Platinum (Touring/Stage)
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