
MSR Gold™ SA med to
ender – til forlænget
ydeevne
MSR Gold™ SA Double Ended

For at optimere levetiden af MSR Gold™ SA-lyskilderne med to ender, er

lyskildekapperne forgyldte. Dette giver exceptionel varmebeskyttelse, hvilket

minimerer for tidlige fejl i lyskilden og holderen, og sikrer en ekstra lang og ensartet

ydeevne. Derudover giver Philips' innovative P3-teknologi mulighed for, at lyskilden

kan bruges ved højere temperaturer, hvilket forlænger levetiden og lysudbyttet.

Fordele
• Muliggør brug ved højere temperaturer i enhver brændposition. Længere levetid,

færre tidlige fejl, konstant ydelse over tid

• Rent, hvidt lys; farvepunkt tæt på black body line. Ensartet farveindtryk for

hele MSR-serien

• Reducerer antallet af tidlige fejl i lyskilden eller lyskildeholderen

Funktioner
• Philips Pinch Protection

• MSR-lyskildegas

• Guldbelagte lyskildekapper

Anvendelsesområder
• Underholdning

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.
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Versions

Målskitse

O

D

A

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

MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40 18,5 mm 5,0 mm 69,6 mm 70,4 mm 70 mm 92 mm

MSR Gold™ SA Double Ended
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