
Jméno produktu:  X2 Číslo položky:  NELW 80032A

Popis Dobíjecí COB LED pracovní reflektor s 1700 lumeny
a vysokým indexem podáním barev CRI 95+

materiál pouzdra:                                                           aluminium s pryžovým návlekem (černá / žutá)
čočka:                                                                               odolné sklo (čirá), polykarbonátový reflektor
ON / OFF spínač                                                             TPE pryž, červená
stojan                                                                               Polyamid (nylon) PA66
otočný hák                                                                      Nylon PA66, závitový úchyt pro sta�v apod.
světelný zdroj:                                                                 20 W COB
světelný tok (Lumen):                                                    1000 (snížený výkon), 1700 (max. výkon)
teplota chroma�čnos�:                                                 5000 K
index podání barev:                                                       CRI 95+ 
stupeň kry� / třída:                                                        IP 65 / II
dynamická pevnost:                                                       IK 09 
baterie:                                                                             6 x 18650 - 7,4 V / 7800 mAh / 57,72 Wh lithiové
                                                                                           sdružený článek, integrovaný  
nabíjecí napě� (vstup / výstup):                                  100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.5 A / DC 8.4 V DC, 2 A 
nabíjecí port akumulátoru:                                           jack OD 5,45 mm
dobíjení / provoz:                                                           4 h / 6 h (1000 lm) nebo 3 h (1700 lm)
indikátor nabíjení:                                                          1 x LED na sví�dle
nabíjecí port (powerbanka)                                          5 V DC, 1 A max. (USB konektor) 
pracovní teplota:                                                            - 20 °C ... 40 °C
rozměry (V x Š x H):                                                       207 x 202 x 60 mm
hmotnost:                                                                        1385 g    
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Výrobce:               ELWIS Ligh�ng A/S,                Sandto�en 11, DK-2820  Gento�e          tel: +45   70201024         www.elwis.com           ligh�ng@elwis.com 
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Jméno produktu:  D0

Specifikace

Kódy a balení

Hlavní rysy

EAN kód položky                                                             5703296800327
kód celního sazebníku (EU)                                          8513100000

Obal
druh                                                                                  kartonový box s po�skem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):                                                       285 x 213 x 92 mm
hmotnost (cca)                                                               1785 g

Odolný nabíjecí reflektor s vysokým indexem podání barev (CRI 95+)
Indikátor nabíjení  (1 x LED)
Režimy spínání: snížený výkon / max. výkon / vypnuto
Vyzařovací úhel 110°
Funkce USB-powerbanky pro dobíjení mobilních zařízení 
Polohovatelná opěrka s úchytem pro montáž na sta�v nebo nosnou lištu
Bohaté volitelné příslušenství pro různé způsoby upevnění 

Balení obsahuje nabíjecí adaptér 230 V (EU). Možnost upevnění pomocí volitelného příslušenství - ilustrační foto.

http://www.ngelektro.cz

