
MSR Gold™ FastFit –
saniyeler içinde kolay
lamba değiştirme
MSR Gold™ FastFit

Tüm lambalar zamanla bozulur ancak tek uçlu MSR Gold™ FastFit bozulduğunda,

özel olarak tasarlanmış lamba tabanı ve lamba tutucusu sayesinde saniyeler içinde

değiştirilir. Altın kaplama kapaklar benzersiz ısı koruması sağlar ve erken arızalanma

olasılığını önlerken, bu lamba saf, beyaz ışığın yüksek ışın yoğunluğu ile gerçek bir

aydınlatma performansı sağlar. P3 teknolojisi her konumda ve yüksek sıcaklıklarda

kullanıma, lamba ömrünün daha fazla uzamasına ve yüksek kaliteli ışık çıkışı

tutarlılığına imkan tanır. Ayrıca, FastFit tasarımı Philips Halojen lambalara da

uygulandığı için lamba teknolojileri arasında geçiş yapma hızlıca ve kolayca olabilir.

Philips MSR GoldTM FastFit, 700W ile 2500W arasındaki bir lamba güç aralığında

çalıştırılabilir.

Faydaları
• Yalnızca saniyeler içinde lamba değiştirme, halojen lamba ile değiştirilebilir

• Yüksek ışın yoğunluğu

• Kolay kullanımlı, daha küçük ve daha hafif armatürler mümkündür

• Artırılabilir ışık düzeyleri

• Her yanma konumunda daha yüksek sıcaklıklarda kullanıma olanak tanır. Daha

uzun kullanım ömrü, daha az erken arıza, zaman içinde tutarlı performans

• Lamba veya lamba tutucunun erken arızalarını azaltır. Mükemmel akım aktarımı

• Saf, beyaz ışık; siyah gövde çizgisine yakın renkli nokta
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Özellikler
• Philips FastFit

• Oldukça kısa ark

• Kompakt tasarım

• Esnek güç aralığı

• Philips kapatma koruması

• Yenilikçi altın kaplama pimler

• MSR dolgusu

Uygulama
• Eğlence

Güvenlik ve uyarılar
• Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba

kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir

plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions

Boyutlu çizim

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

MSR Gold 2500/2

FastFit 1CT/4

35,5 mm 9,5 mm 73,9 mm 75,9 mm 74,9 mm 153 mm 50 mm

MSR Gold™ FastFit
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MSR Gold™ FastFit
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