
MSD Platinum
(Touring/Stage)
MSD Platinum 15 R 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment

lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact,

lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for

use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and

innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color

reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast

replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Rajoitukset ja turvallisuus
• On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30

minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen

kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Käyttö ja sähkötiedot

Energiankulutus 300 W

 

Yleistä tietoa

Kanta - [-]

Käyttöasento YLEINEN [Mikä tahansa tai yleinen (U)]

 

Valon tekniset tiedot

Värikoodi 2

Valovirta (min.) 11 000 lm

Valovirta 13 500 lm

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) 299

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) 303

Vastaava värilämpötila (nim.) 8000 K

Värintoistoindeksi (CRI) -

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

 

Tuotetiedot

Full EOC 871829113535700

Tilaustuotteen nimi MSD Platinum 15 R 1CT/8

Tilauskoodi 13535700

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 8

Materiaalitunnus (12NC) 928191605314
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Koko tuotenimi MSD Platinum 15 R 1CT/8

EAN/UPC – laatikko 8718291135364

Mittapiirros

C

D Product D (max) O C (max)

MSD Platinum 15 R 1CT/8 58,5 mm 1,3 mm 66,4 mm

Valonjakotiedot

200 300 400 500 600

20

40

60

80

%

700

100

λ[nm]

Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 15 R 1CT/8

MSD Platinum (Touring/Stage)
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