
ArenaVision MVF403
C
MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A4

1 buah - MASTER MHN-SA - 2000 W

Sejak diperkenalkan pertama kali pada 1988, Philips ArenaVision telah terbukti

sebagai sistem lampu sorot terbaik untuk aplikasi pencahayaan olahraga, yang

sebagian besar di antaranya memenuhi spesifikasi tertinggi untuk memungkinkan

liputan televisi pada acara nasional dan internasional.ArenaVision merupakan sistem

terintegrasi yang disediakan oleh satu produsen sebagai bagian dari sistem lengkap.

Philips merupakan satu-satunya produsen yang memberikan keseluruhan teknologi

yang relevan mulai dai lampu, control gear hingga lampu sorot, sehingga segala

sesuatunya akan berjalan dalam sinergi. Dengan ArenaVision, dasar-dasar utama

desain lampu, optik, dan control gear digabungkan dengan satu tujuan: untuk

menciptakan lampu sorot terbaik yang akan beroperasi secara efektif selama

bertahun-tahun.ArenaVision MVF403 cocok untuk aula olahraga dalam ruangan

serta banyak olahraga luar ruangan dan penggunaan pencahayaan lainnya. Solusi

ini dilengkapi dengan berbagai reflektor dan lampu serta menawarkan pilihan sistem

optik dan tiga tingkat output daya untuk setiap aplikasi yang dapat diwujudkan.

Product data

Informasi Umum

Kode duplikasi C [ China]

Jumlah sumber cahaya 1 [ 1 buah]

Kode kelompok lampu MHN-SA [ MASTER MHN-SA]

Daya lampu 2000 W

Sirkuit kompensasi Paralel induktif terkompensasi

Alat Konvensional [ CONV]

Penutup optis/tipe lensa TIDAK [ -]

Tipe optik luar ruangan Kategori sinar A4 (A4)

 

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk 380 hingga 415 V

Frekuensi Input 50 Hz
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Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65 [ Perlindungan-penetrasi debu, tahan-

jet]

 

Data Produk

Kode produk lengkap 910401642380

Nama produk pesanan MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A4

EAN/UPC - Produk 8718291993438

Kode urutan 910401642380

Numerator - Jumlah Per Pak 1

Numerator - Pak per kotak bagian luar 1

No. Material (12NC) 910401642380

Berat Bersih (Bagian) 13,799 kg

Dimensional drawing
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