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Čelová svítilna H1
5W CREE, 365 lumenů
Kvalitní lehká čelová svítilna se širokým
světelným kuželem

Položka

Objednací kód NELW 700H1

EAN 5703296700009

Popis

Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná čelová LED svítilna se světelným výkonem 365 lumenů a optickou čočkou pro široký světelný
kužel, napájená alkalickými bateriemi (3 x AAA).
Hlavní výhody:
- široký světelný kužel (1,8 m ve vzdálenosti 1 m)
- 365 lm (7500 K) s dosvitem 25 m
- doba svícení až 37 h
- volitelná intenzita světla
- sklopná hlavice s plynule nastavitelným sklonem a aretací polohy
- nízká hmotnost, rovnoměrné rozložení váhy
- bateriové pouzdro na zadní straně popruhu
- pohodlný elastický pás s výstelkami
- odolné pouzdro s krytím IP 44

 
Specifikace

• světelný výkon 365 / 75 lm
• teplota chromatičnosti 7500 K
• LED 5 W CREE XPG2-R4
• dosvit 25 m
• šířka světelného kuželu 1,8 m (vzdálenost 1 m)
• doba svícení 30 h (max. výkon) / 37 h (snížený výkon) až do 1 lm 
• odolné pouzdro z aluminia a ABS
• regulační šroub pro jemné nastavení sklonu s aretací polohy
• rovnoměrné rozložení váhy, bateriové pouzdro na zadní straně popruhu
• odolný propojovací kabel k bateriovému pouzdru (PVC, do -40 °C)
• pohodlný elastický pás s výstelkami
• stupeň ochrany IP 44 / III
• pracovní teplota -5 °C až 40 °C
• alkalické baterie 3 x AAA Duracell součástí balení
• rozměry 40 x 54 x 44 mm (hlavice)
• hmotnost 130 g (vč. baterií)
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Další technické parametry.

Materiál hliník

Provedení ostatní

Délka 54

Světelný zdroj LED

Se světelným zdrojem ANO

Vodotěsné NE

Barva tělesa šedá

Dobíjecí NE

Typ baterie tužková baterie
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