
PAR56
PAR64 1000W 230V MFL

PAR56 en PAR64 – belicht de kleinste details. Deze zelfstandige spotlampen zijn

ideaal voor het intenser maken van de visuele beleving in allerlei soorten clubs,

doordat hun nauwkeurige bundelbeheersing zelfs de kleinste details uitlicht, zelfs

over grotere afstanden. Deze bundelbeheersing maakt de PAR56 en PAR64 een

voortreffelijke keuze voor lichtprojecties over grote afstanden. Daarnaast levert de

universele brandpositie volledige flexibiliteit voor de hoek en plaatsing van de

armaturen, terwijl het frontglas van de PAR56 voor thermische en fysieke beveiliging

zorgt. Het resultaat? Complete creatieve vrijheid in het realiseren van het gewenste

effect. Het onmiddellijke herstarten verzekert daarnaast een ogenblikkelijke

hervatting van het amusement na een spanningsonderbreking.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet GX16D [GX16d]

Gebruiksstand UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]

Nominale levensduur 300 hr

 

Eisen aan armatuurontwerp

Bundelhoek (nom.) 23 graden

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) 3200 K

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik 1.000 W

Spanning (nom.) 230 V

Spanning (nom.) 230 V

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR64 [PAR 200 mm]

 

Productgegevens

Full EOC 871150044089110

Productnaam voor bestelling PAR64 1000W 230V MFL

Bestelcode 44089110

Lokale code PAR64230VCP62

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 6

Materiaalnummer (12NC) 924783444204

Volledige productnaam PAR64 1000W 230V MFL

EAN/UPC - Case 8711500440907

Datasheet, 2023, april 15 Wijziging van gegevens voorbehouden

LightingLighting



Maatschets

D

C

Product D (max) C (max)

PAR64 1000W 230V MFL 204 mm 150 mm

PAR56
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