
Productomschrijving
MASTER MHN-SE

Zeer compacte enkelkneeps kwarts-metaalhalogeenlamp met GX-22-lampvoet.

Voordelen
• Maakt compacte en zeer efficiënte armatuursystemen mogelijk met zeer

nauwkeurige optieken voor goede bundelbeheersing en minimale lichtverspilling

• Zeer goede kleurweergave voor een aangename sfeer en een hoog visueel

comfort voor spelers en toeschouwers

• De continue spectrale stroomverdeling biedt een superieure oplossing voor

professionele stadions van waaruit regelmatig tv-uitzendingen plaatsvinden

Kenmerken
• Enkelkneeps concept voor superieure optische prestaties

• Hoog lichtrendement

• Natuurlijk witte kleurindruk, zeer goede kleurweergave en goede kleurstabiliteit

• Daglichtkleurtemperatuur vergemakkelijkt overgang van daglicht naar kunstlicht

Toepassing
• Professionele sportverlichting

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

• De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een

afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
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Versions

LPPR MHN-SE 0002

Maatschets

D

C

O

Product D (max) O C (max)

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP 41 mm 25 mm 198 mm

MASTER MHN-SE
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