
Projetor Fresnel 
300W / 500W
Projetor do tipo Fresnel para lâmpadas 
halógenas de 500W (base Gy 9,5). 
Sua característica é uma projeção de 
luz difusa e “soft”.

• Chassi em aço e perfil de alumínio extrudado para
uma melhor dissipação do calor.

• Tratamento anti-corrosão e acabamento em pintu-
ra eletrostática a pó na cor preta altamente resis-
tente a impactos e arranhões. Outras cores podem
ser disponibilizadas.

• Alça em aço projetada para o fácil manuseio de
Pan e Tilt e com design contemporâneo.

• Carro de focalização com guia dupla lateral e
Teflon® no eixo central. Seus elementos moveis são
lubrificados com Molycote® de uso na aviação que
suporta temperaturas de até 600°C. Tudo isso
proporciona o ajuste fino do foco inclusive quando
o projetor está submetido a altas temperaturas.

• Lente prismática do tipo Fresnel com Ø de 114mm,
prensada em vidro borosilicato altamente resis-
tente ao calor e a impactos.

• Espelho em alumínio homogeneizado de alta refle-
xão, anodizado e eletropolido.

• Fornecido com cabos AC e Terra em silicone resis-
tente a temperaturas de 250°C, sem plug macho e
com 1 metro de comprimento.

• Troca de lâmpada ou manutenção facilitados pois
o projetor é totalmente desmontavel e sua tampa
superior oferece acesso interno total.

• Cabo de segurança (opcional) pode ser atado ao
equipamento em orifício próprio sem a necessida-
de de quebra-galhos.

• Porta filtro acompanha o produto.

• Barndoor de 4 abas, giratória 360°
• Cabo de segurança
• Gancho de fixação
• Conector AC – sob consulta

Fotometria*

*Ensaio com lâmpada Gy 9,5 500kW

Peso: 
2,4 kg

18º Spot Flood 45º

Altura: 225mm 
Largura: 225mm

Comprimento: 235mm
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Lux Ø MT Lux Ø MT

4200 1,10 2200 1,60

1050 2,20 550 3,20

260 4,40 137 6,40

2 mt

4 mt

8 mt

uma empresa movecolor

Acessórios
Especi�cações


