Lighting

Halogen FastFit substituição da lâmpada
em segundos
Halogen FastFit
As lâmpadas Halogen FastFit são substituídas em segundos, graças à base com design
especial. O filamento compacto assegura uma elevada intensidade de feixe, ao passo que
o design resistente ao choque permite um fácil manuseio e uma utilização fiável em
sistemas com cabeças móveis. Além disso, a inovadora tecnologia P3 permite a utilização
a temperaturas mais elevadas, o que prolonga ainda mais a vida útil e a consistência da
emissão de luz. A tecnologia P3 permite igualmente que a lâmpada seja utilizada em
qualquer posição de acendimento e permite o desenho de equipamentos mais compactos.
Devido ao facto do design FastFit se aplicar igualmente às lâmpadas Philips MSR/MSD
Gold™, a troca de tecnologia das lâmpadas é igualmente rápida e fácil.

Benefícios
• Substituição de lâmpadas em segundos, intercambiável com a lâmpada HID
• High beam intensity
• Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early
failures, consistent performance over time
• Fácil manuseio, ideal para sistemas com cabeças móveis

Características
•
•
•
•

Philips FastFit
Filamento compacto
Tecnologia de "pinch protection" P3 da Philips
Design compacto, resistente ao choque

Aplicação
• Entretenimento
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Dados sujeitos a alteração

Halogen FastFit

Versions

Desenho dimensional
E

Product

D

D

Hi-Brite 7016G 1200W 80V FastFit

25 mm 10.5 mm 11.7 mm 82 mm 140 mm 41 mm

Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit

19 mm 10 mm

H

W

8.5 mm

L

C

E

65 mm 125 mm 41 mm

L

C

WxH

Dados elétricos e de funcionamento

Controles e regulação
Regulável

Sim

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão (Nom.)

80 V

Fusível HBC de atuação rápida

16 V

order code

Potência (Nominal) (Nom.)

50707525

1200 W

50795225

750 W

Informações gerais
Código Ansi

-

Casquilho

PGJX50

Principal aplicação

Entertainment

Posição de funcionamento

UNIVERSAL

Descrição do sistema

P3 Technology

Dados técnicos de luminosidade
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)

3250 K

Dados mecânicos e de revestimento
Acabamento da lâmpada

Clear (CL)

Forma do filamento

Bi-Plane

Informações gerais
order code

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

Código Philips

50707525

200 h

7016G
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order code

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

Código Philips

50795225

300 h

7017G

Dados técnicos de luminosidade
order code

Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)

order code

Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)

50707525

36000 lm

50795225

22500 lm
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