Lighting

MSD Platinum 5 R – A
potência que ilumina
a sua criatividade
MSD Platinum
As novas lâmpadas MSD Platinum 5 R abrem novas perspectivas de liberdade
criativa em iluminação de entretenimento, com a sua luz intensa poderosa,
compacta e brilhante. O seu design compacto e leve proporciona a liberdade para
criar luminárias mais pequenas e leves, para utilização em qualquer local do palco. A
sua pequena oscilação, temperatura de cor elevada e reflector inovador produz uma
intensidade de feixe elevada, para uma extraordinária reprodução de cores.
Proporcionam igualmente uma vida útil de longa duração e fiável, elevada eficiência
e rapidez na substituição. No seu conjunto, permitem uma experiência criativa plena
de emoção.

Benefícios
• Duração longa e fiável (2000 horas)
• High beam intensity
• Liberdade para criação de equipamentos mais pequenos e mais leves
• Alinhamento perfeito e substituição de lâmpadas em segundos. Sistema óptico
renovado com emissão de luz máxima
• High perceived brightness

Características
• Características das Philips MSD
• Very short arc
• Design mais pequeno e compacto
• Lâmpada reflectora
• Temperatura de cor correlacionada elevada
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Dados sujeitos a alteração

MSD Platinum

Versions

Desenho dimensional
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MSD Platinum 2 R 1CT/8
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