
MSR – klare, livagtige
farver, hver gang.
MSR

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i

publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres

kostumer - faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der

svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet

desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at

sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan

MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

Fordele
• Høj lyseffekt

• Kompakt lysbue (6 - 10 mm)

• God farvegengivelse

• Kan dæmpes med en stabil farvetemperatur

Funktioner
• Opstartstid 2 minutter

• Genstartstid 5 - 10 minutter, afhængigt af køleforholdene

Anvendelsesområder
• Teaterscener

• Diskoteker

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

MSR 1200 1CT/3 40 mm 10,0 mm 84 mm 86 mm 85 mm 175 mm 53 mm

MSR 1200/2.1CT/3 40 mm 10,0 mm 84 mm 86 mm 85 mm 175 mm 53 mm

MSR 700/2 1CT/8 30 mm 8,0 mm 74 mm 76 mm 75 mm 152 mm 42 mm

Generelle oplysninger

Fod G22

Driftsposition UNIVERSAL

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Lysteknisk

Order Code Full Product Name Korreleret farvetemperatur (nom.)

91121300 MSR 1200 1CT/3 5900 K

91638600 MSR 700/2 1CT/8 7200 K

Order Code Full Product Name Korreleret farvetemperatur (nom.)

91133600 MSR 1200/2 1CT/3 7200 K

Drift og el

Order Code Full Product Name Lyskildens strømstyrke (nom.)

91121300 MSR 1200 1CT/3 13,8 A

91638600 MSR 700/2 1CT/8 11 A

Order Code Full Product Name Lyskildens strømstyrke (nom.)

91133600 MSR 1200/2 1CT/3 13,8 A

MSR
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