Lighting

PAR56 και PAR64
PAR64 1000W 230V NSP
These self-contained spotlights are ideal for intensifying the visual experience in all
kinds of clubs, that is because their accurate beam control picks out even the
smallest of details even over long distances. This beam control makes the PAR 56
and PAR 64 excellent for long-range light projections. In addition, the universal
burning feature provides complete flexibility of luminaires angle and position, while
the front glass of the PAR56 provides thermal and physical protection. The result?
Complete creative freedom to achieve the desired effect. Immediate re-strike also
ensures instant resumption of entertainment after any power interruption.

δεδομένα Προϊόντων
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Γενικές πληροφορίες

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Ναι

Λυχνιολαβή

GX16D [ GX16d]

Κώδικας Ansi

EXD

Κωδικός LIF

CP61

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Θέση λειτουργίας

UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]

Πληροφορίες λυχνιολαβής

na [ -]

Κύρια εφαρμογή

Flood and Ambient Lighting

Σχήμα λαμπτήρα

PAR64 [ PAR 64inch/180mm]

Πλήρωση αερίου

GAS

Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ελάχ.)

300 h

Στοιχεία προϊόντος

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)

300 h

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871150044087710

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

PAR64 1000W 230V NSP

Τεχνικός φωτισμός

EAN/UPC

8711500440877

Γωνία δέσμης (ονομ.)

12 °

Κωδικός παραγγελίας

44087710

Ένταση φωτός (μέγ.)

290000 cd

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Περιγραφή δέσμης

Narrow Spot

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

6

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)

3200 K

Αρ. υλικού (12NC)

924783344204

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)

0,760 kg

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Power (Rated) (Nom)

1000 W

Τάση (ονομ.)

230 V
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PAR56 και PAR64

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

D (max)

C (max)

PAR64 1000W 230V NSP

204 mm

150 mm

C

D

PAR64 1000W 230V NSP
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