Lighting

MSR Platinum 35 –
iluminação melhorada de
cena
MSR Platinum (Touring/Stage)
Os designs dos palcos actuais pedem soluções de iluminação que proporcionem brilho
elevado e feixes de alto contraste, para evitar a criação de sombras, bem como luminárias
mais compactas e design de equipamentos que melhorem as escolhas criativas e a
flexibilidade do design. Para responder a esta necessidade, desenvolvemos um sistema
extraordinariamente poderoso, brilhante e leve, destinado a proporcionar a mais incrível
experiência de luz – MSR Platinum 35.Este sistema de lâmpadas constitui uma ferramenta
robusta e inovadora que permite a criação de iluminação intensa e apresenta a mesma
boa qualidade de luz que caracteriza as restantes lâmpadas MSR. A oscilação
excepcionalmente pequena gera uma luz brilhante e cintilante e o design ultra compacto
torna a lâmpada adequada para equipamentos de iluminação de palcos mais pequenos; a
MSR Platinum 35 dá aos designers de iluminação uma muito maior liberdade no
posicionamento das luminárias.

Benefícios
•
•
•
•
•

Intensidade de feixe elevada, brilho elevado
Freedom to create smaller and lighter fixtures
High perceived brightness
Substituição fácil e rápida
Vida útil longa e fiável

Características
•
•
•
•
•

Very short arc
Sistema compacto
Temperatura de cor correlacionada elevada
Philips FastFit technology
Tecnologia Philips Platinum
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Dados sujeitos a alteração

MSR Platinum (Touring/Stage)

Versions
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