Lighting

Philips MSD - met het
juiste licht een helder
podium.
MSD
Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps
lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing
mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is
voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook
een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via
minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Voordelen
• Optimale lichtproductie
• Lage exploitatiekosten
• Helderheid op het podium

Kenmerken
• Enkelkneeps lampconcept
• Lange levensduur
• Daglicht-kleurtemperaturen

Toepassing
• Displayverlichting
• Discotheekverlichting
• Glasvezeloptiek

Waarschuwingen en veiligheid
• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp 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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MSD

Versions

MSD 200(/2), MSD 250(/2)
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