Lighting

ArenaVision MVF403
C
MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A2 UP
1 pç - MASTER MHN-LA - 1000 W - Vidro frontal versão uplight
Desde a sua primeira introdução em 1988, o ArenaVision provou ser o melhor
sistema de iluminação para iluminação esportiva, a maioria dos quais deve cumprir
as especificações mais altas para permitir a cobertura de televisão de eventos
nacionais e internacionais. A Philips é o único fabricante a fornecer todas as
tecnologias relevantes, da lâmpada ao projetor, de modo que tudo funcione em
perfeita sinergia. ArenaVision MVF403 é ideal para ginásios, bem como esportes ao
ar livre e outros usos de iluminação geral. Oferece uma variedade de refletores para
melhor se adequar ao seu projeto.

Dados do produto
Informações gerais

Aprovação e aplicação

Código de duplicação

C [ China]

Número de fontes de luz

1 [ 1 pç]

Código da família das lâmpadas

MHN-LA [ MASTER MHN-LA]

Dados do produto

Potência da lâmpada

1000 W

Código do produto completo

911401055380

Circuito de compensação

IC

Nome de produto da encomenda

MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V

Equipamento

CONV [ Conventional]

Tipo de acessório de lente/difusor ótico

UP [ Vidro frontal versão uplight]

EAN/UPC – Produto

8718291995203

Tipo de óptica externa

Facho categoria A2 (A2)

Código de encomenda

911401055380

Código de encomenda local

MVF403

Dados elétricos e de operação

Código de proteção de entrada

IP65 [ IP65]

A2 UP

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Tensão de entrada

220-240 V

Numerador SAP – Embalagens por exterior

1

Frequência de entrada

50 Hz

Nº do material (12NC)

911401055380

Peso líquido SAP (peça)

13,799 kg
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Dados sujeitos a alteração

ArenaVision MVF403 C

Desenho dimensional

MVF403 C
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