
Product Description
MASTER MHN-SE

Very compact quartz metal halide lamps with single-pinch GX-22 lamp cap

Výhody
• Allows compact, highly efficient luminaire systems with high‑precision optics for

good beam control and minimal light spill

• Very good color rendering creates a pleasant ambience with high visual comfort

for players and spectators

• Continuous spectral distribution offers a superior solution for professional

stadiums with regular TV coverage

Vlastnosti
• Single-pinch concept for superior optical performance

• High luminous efficacy

• Natural white color appearance, very good color rendering and good color

stability

• Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting

Aplikácie
• Professional sports lighting

Varovanie a ochrana
• Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

• Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj

rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
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Versions

LPPR MHN-SE 0002

Rozmerový obrázok

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

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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