
Jméno produktu:  TL2 Číslo položky:  NELW 80020A

Popis Dobíjecí COB LED pracovní reflektor s 1200 lumeny,
plynulým stmíváním a závitovým úchytem pro sta�v

materiál pouzdra:                                                           aluminium s pryžovým návlekem (černá / červená)
čočka:                                                                               odolné sklo (čirá), aluminiový reflektor
ON / OFF spínač                                                             TPE pryž, červená
stojan                                                                               ocel s pryžovými návleky
otočný hák                                                                      Nylon PA66, závitový úchyt pro sta�v apod.
světelný zdroj:                                                                 15 W COB
světelný tok (Lumen):                                                    600 (snížený výkon), 1200 (max. výkon)
teplota chroma�čnos�:                                                 5500 K
stupeň kry� / třída:                                                        IP 44 / II
dynamická pevnost:                                                       IK 07 
baterie:                                                                             4 x 18650 - 7,4 V / 4000 mAh / 29,6 Wh lithiové
                                                                                           sdružený článek, výměnný  
nabíjecí napě� (vstup / výstup):                                  100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.5 A / DC 12 V DC, 1 A 
nabíjecí port akumulátoru:                                           jack OD 5,45 mm
dobíjení / provoz:                                                           6 h / 8 h (600 lm) nebo 3 h (1200 lm)
indikátor nabíjení:                                                          4 x LED na akumulátoru
pracovní teplota:                                                            - 20 °C ... 60 °C
rozměry (průměr x H):                                                   197 x 60 mm
hmotnost:                                                                        775 g (vč. akumulátoru)   
            

TL2

Výrobce:               ELWIS Ligh�ng A/S,                Sandto�en 11, DK-2820  Gento�e          tel: +45   70201024         www.elwis.com           ligh�ng@elwis.com 
Distributor CZ:     N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.,  Jáchymovská 1370, CZ-36301  Ostrov     tel: +420 351124935     www.ngelektro.cz      info@ngelektro.cz
Distributor SK:     N.G. ELEKTRO, s. r. o.            Hviezdoslavova 3, SK-95618  Bošany       tel: +421 911807200     www.ngelektro.sk       info@ngelektro.sk

Jméno produktu:  D0

Specifikace

Kódy a balení

Hlavní rysy

EAN kód položky                                                             5703296800204
kód celního sazebníku (EU)                                          8513100000

Obal
druh                                                                                  kartonový box s po�skem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):                                                       220 x 250 x 97 mm
hmotnost (cca)                                                               1440 g

Odolný nabíjecí reflektor s výměnným akumulátorem
Indikátor nabíjení  (4 x LED)
Režimy spínání: snížený výkon / max. výkon / vypnuto
Plynulé stmívání mezi sníženým a max. výkonem
Vyzařovací úhel 95°
Clip-on podstavec s pryžovými návleky a nastavitelným sklonem,
otočný závěsný hák, závit pro sta�v
Výměnný akumulátor s násuvným konektorem, lze samostatně dobíjet 
Bohaté volitelné clip-on příslušenství pro různé způsoby upevnění 

Balení obsahuje reflektor, akumulátor, 230 V adaptér (EU), podstavec, závěsný hák a clip-on adaptér.

http://www.ngelektro.cz

