Lighting

ArenaVision MVF404
MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI
ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W Bundelcategorie B6
De schijnwerper ArenaVision MVF404, die met name is bestemd voor niet-overdekte
sportstadiums en grote indoorarena's, verhoogt in sterke mate de theatrale en
emotionele waarde van de sport voor tv-kijkers en toeschouwers terwijl de spelers
profiteren van optimale visuele omstandigheden.Dankzij de innovatieve Philips
MHN-SE 2000 W compacte enkelzijdige metaalhalogeenlamp en de uit één stuk
bestaande high-tech precisie-optieken, biedt de nieuwe ArenaVision MVF404 een
hogere optische efficiency dan ooit tevoren. Daarnaast kan deze 2 kW schijnwerper
prat gaan op een groot aantal verbeteringen, zoals eenvoudige lampmontage en
vervanging, een nieuw veiligheidssysteem met mesconnector en een baanbrekende
elektronische warme-herstartoplossing. Bovendien beschikt de schijnwerper over
alle voordelen van de Philips ArenaVision systemen.

Product gegevens
Algemene informatie

Richtgeheugen

Nee

Product Family Code

MVF404 [ ARENAVISION]

Aantal lichtbronnen

1 [ 1 stuk]

Code lampenfamilie

MHN-SEH [ MASTER MHN-SE High Output]

Lampvermogen

2000 W

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Kleur lichtbron

956 daglicht

Voedingsspanning lamp

400 V [ 400]

Kombipack

Lamp(en) meegeleverd

Ingangsspanning

380 tot 415 V

VSA

-

Ontsteker

SI [ Serie]

Type lichtkap/lens

Frontglas, uitvoering voor downlighting

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

Goedkeuring en Toepassing

CE-markering

CE-markering

IP-beschermingsklasse

ENEC-merkteken

ENEC-markering

Optic type outdoor

Bundelcategorie B6
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IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van
stof, straalwaterdicht]

Wijziging van gegevens voorbehouden

ArenaVision MVF404

Slagvastheidcode

IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]

Bestelcode

50205300

Numerator - Aantal per pak

1

Initiële prestaties (conform IEC)

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur 5600 K

Materiaalnr. (12NC)

910502218618

Netto gewicht (per stuk)

14,500 kg

Productgegevens
Volledige productcode

872790050205300

Productnaam voor bestelling

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI

EAN/UPC - Product

8727900502053

Maatschets

ArenaVision MVF403/MVF404

© 2019 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

2019, april 2 - Wijziging van gegevens voorbehouden

