
MSR GoldTM
MiniFastFit –
udskiftning på få
sekunder + længere
levetid.
MSD Gold™ MiniFastFit

Den specialdesignede lyskildesokkel på MSR GoldTM MiniFastFit betyder, at denne

lyskilde kan udskiftes på få sekunder, hvilket hjælper med at sikre non-stop

underholdning. I tillæg hertil, sørger de innovative guldbelagte stikben for

fremragende strømoverførsel for at forlænge lyskildens og lyskildefatningens

levetid, hvorved udgifterne til lyskildeudskiftning reduceres. Lyskildens kompakte

størrelse muliggør nem håndtering og design af kompakte armaturer, mens den

meget korte lysbue giver fornemmelsen af stor klarhed og høj lysstråleintensitet.

Desuden har MSD GoldTM MiniFastFit længere levetid, hvilket yderligere reducerer

udgifter til lyskildeudskiftning.

Fordele
• Lyskildeudskiftning på nogle få sekunder

• Nem håndtering, mindre og lettere armaturer

• Reducerer tidlige lyskildeudfald og sammenbrud af lyskildefatninger.

Fremragende strømoverførsel

• Stor fornemmelse af klarhed

• Høj lysstråleintensitet

• Færre lyskildeudskiftninger
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Funktioner
• Philips MiniFastFit

• Kompakt design

• Innovative guldbelagte stikben

• Farvetemperatur >8000K

• Meget kort lysbue

• Lang levetid (2.000 timer)

Anvendelsesområder
• Diskoteker

• Klubber

• Displaybelysning

Advarsler og sikkerhed
• Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i

30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din

lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions

Målskitse

D

L

C

O

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max)

MSD Gold™ 300/2

MiniFastFit 1CT/16

23 mm 5,0 mm 65,8 mm 67,8 mm 66,8 mm 126 mm

MSD Gold™ MiniFastFit
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MSD Gold™ MiniFastFit
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