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Inspekční svítilna C600R
600 lumenů (stmívatelná do 100 lm) se dvěma
světelnými zdroji, magnetická, nabíjecí (výměnný
akumulátor)
Praktická robustní flexibilní inspekční svítilna s
bezestupňovým stmíváním

Položka

Objednací kód NELW 14C600R

EAN 5703296149006

Popis

Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná dobíjecí inspekční LED svítilna se špičkovým světelným výkonem 600 lumenů a
bezestupňovým stmíváním až do 100 lm. Svítilna disponuje druhým LED-bodovým zdrojem s výkonem 100 lm. Je vhodná pro práci v
různých odvětví průmyslu. Silný magnet flexibilní základny a otočný nylonový hák umožní snadno přichytit svítilnu a nasměrovat
světlo dle potřeby.
Hlavní výhody:
- vysoká odolnost
- možnost plynulého stmívání
- dva světelné zdroje (plošný 600 - 100 lm a bodový 100 lm)
- magnetická polohovatelná základna (až 180°) a kloubový nylonový hák (360°)
- integrovaná LED indikace stavu nabíjení
- USB / MicroUSB dobíjecí kabel (lze nabíjet z jakéhokoliv USB portu 5 V)
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Specifikace

• světelný výkon 600 - 100 lm (plošný sv. zdroj) / 100 lm (bodový sv. zdroj)
• teplota chromatičnosti 5700 K
• COB 5 W (plošný sv. zdroj) / SMD 1,5 W (bodový sv. zdroj)
• doba svícení 1,5 - 10 h (plošný sv. zdroj) / 8 h (bodový sv. zdroj)
• doba nabíjení 4 h
• LED indikátor stavu nabíjení
• stupeň a třída ochrany IP 65 / III
• dynamická pevnost IK 08
• pracovní teplota -10 °C až 40 °C
• akumulátor 1 x 18650, 3.7 V - 2600 mAh - 9.62 Wh (výměnný)
• dobíjecí konektor Micro USB
• nabíjecí USB - Micro USB kabel součástí balení
• rozměry 213 x 57 x 36 mm
• hmotnost 275 g
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