
MSD Platinum åbner
op for nye niveauer af
kreativ frihed inden
for underholdnings-
belysning og giver et
kraftfuldt og intenst
lys.
MSD Platinum (Touring/Stage)

Deres kompakte, lette design giver frihed til at skabe mindre, lettere armaturer - til

brug i enhver placering på scenen. Den korte bue, høje farvetemperatur og

innovative reflektor, giver en høj stråleintensitet og en fremragende farvegengivelse.

De tilbyder også en lang og pålidelig levetid, høj effektivitet og hurtig udskiftning.

Det hele munder ud i en intenst spændende kreativ oplevelse.

Fordele
• En lang og pålidelig levetid (2,000 timer)

• Høj lysstråleintensitet

• Frihed til at skabe mindre og lettere inventar

• Perfekt tilpasning og placering af lyskildeudskiftninger på få sekunder. Fornyet

optisk system med maksimal lyseffekt

• Høj lysstyrke
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Funktioner
• Philips MSD funktioner

• Meget kort lysbue

• Mindre, kompakt design

• Reflektorlyskilde

• Høj korreleret farvetemperatur

Anvendelsesområder
• Arrangementer

• Show/teater

• Arrangementer

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

XPPR XDMSD 0003

Målskitse

Product D (max) T (max) O C (max)

MSD Platinum 5 R 1CT/8 51,4 mm 6,8 mm 1,0 mm 57,1 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)
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Målskitse
C

D Product D (max) O C (max)

MSD Platinum 15 R 1CT/8 58,5 mm 1,3 mm 66,4 mm

C

T

D Product D (max) T (max) O C (max)

MSD Platinum 17 RA 1CT/8 51,4 mm 10,0 mm 1,0 mm 63 mm

Generelle oplysninger

Fod -

Driftsposition UNIVERSAL

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Lysteknisk

Order Code Full Product Name

Korreleret farvetemperatur

(nom.) Lysstrøm (min.)

13535700 MSD Platinum 15 R 1CT/8 8000 K 11.000 lm

93070200 MSD Platinum 5 R 1CT/8 8000 K 7.100 lm

Order Code Full Product Name

Korreleret farvetemperatur

(nom.) Lysstrøm (min.)

76779400 MSD Platinum 17 RA 1CT/8 7000 K -

MSD Platinum (Touring/Stage)
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