H1
Jméno produktu: H1

Číslo položky: NELW 700H1

Popis
Jméno produktu: D0

LED čelová sví lna s 365 lumeny, dosvitem 25 m
a zoom-op kou pro změnu světelného kuželu

Speciﬁkace
materiál pouzdra:
čočka:
ON / OFF spínač
světelný zdroj LED:
světelný tok (Lumen):
teplota chroma čnos :
stupeň kry / třída:
rázová odolnost:
baterie:
doba svícení až do 1 lumenu:
doba svícení až do 10% světelného výkonu:
maximální dosvit:
šířka světelného kuželu při vzdálenos 1 m:
pracovní teplota:
rozměry (Š x V x H):
hmotnost:

ABS, aluminium
op cký akrylát, čirý
ABS, červený
5 W CREE XPG2-R4
75 (snížený výkon) / 365 (max. výkon)
7500 K
IP44 / III
pád z výšky 1 metru
3 x AAA alkalické
37 h (snížený výkon) / 30 h (max. výkon)
23 h (snížený výkon) / 3,5 h (max. výkon)
25 m (s širokým kuželem)
180 cm
- 5 °C ... 40 °C
54 x 40 x 44 mm, 24 mm průměr hlavice
130 g (včetně baterií)

EAN kód položky
kód celního sazebníku (EU)
Kódy a balení

5703296700009
8513100000

Obal
druh
rozměry (Š x V x H):
hmotnost (cca)

kartonový box s po skem v designu "PRO"
115 x 98 x 95 mm
140 g

Lehká čelová sví lna se zoomem a sklopnou hlavicí
Režimy spínání: snížený výkon (20%), maximální výkon (100%), vypnuto
Hlavní rysy
Snadno nastavitelný světelný kužel (zoom), zapnu / vypnu jedním s skem
Jedinečný regulační šroub pro jemné nastavení sklonu
Široký paprsek (1,8 m při vzdálenos 1 m)
Bateriové pouzdro na zadní straně popruhu pro rovnoměrné rozložení hmotnos
Odolný propojovací kabel k bateriovému pouzdru (PVC, do -40°C)
Měkká podložka a vysoce kvalitní elas cký pás (kolem a nad hlavou)

Výrobce:
Distributor CZ:
Distributor SK:

ELWIS Ligh ng A/S,
Sandto en 11, DK-2820 Gento e
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N.G. ELEKTRO, s. r. o.
Hviezdoslavova 3, SK-95618 Bošany
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