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Pracovní svítidlo TL2000R
LED SMD 20W, 2000 / 800 lumenů (dva stupně
intenzity), nabíjecí
pracovní reflektor s vysokým světelným výkonem
a integrovaným akumulátorem

Položka

Objednací kód NELW 80040A

EAN 5703296800402

Popis

Vysoce kvalitní dobíjecí SMD LED pracovní reflektor s 2000 lumeny, volbou intenzity a integrovaným madlem. Napájení zajišťuje
výkonný Li-Ion akumulátor. Součástí je integrovaná flexibilní opěrka pro snadné upevnění a přesné nasměrování světla s úchytem
pro stativ. Možnost dokoupení montážního příslušenství (stativ, magnetický držák nebo otočný hák s clip-on úchytem aj.).
Hlavní výhody:
- odolný a lehký dobíjecí reflektor
- vysoký světelný výkon 2000 / 800 lm
- volba intenzity ve 2 stupních 
- pouzdro s pryžovým návlekem a integrovaným madlem
- integrovaná opěrka s nastavitelným sklonem 
- úchyt pro stativ nebo montážní lištu, clip-on úchyt
- akumulátor s integrovanou indikací stavu nabití
- nabíjecí adaptér pro 230 V součástí balení 
- bohaté volitelné clip-on příslušenství pro různé způsoby upevnění
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Specifikace

• světelný výkon 2000 / 800 lm
• teplota chromatičnosti 6000 K
• světelný zdroj SMD LED 20 W 
• index podání barev CRI 80+ 
• doba svícení 2,5 h (max. výkon) / 6 h (snížený výkon)
• volba intenzity ve 2 stupních
• doba nabíjení 5,5 h
• LED indikátor stavu nabíjení je součástí akumulátoru
• ABS pouzdro s pryžovým návlekem a integrovaným madlem
• polykarbonátový kryt LED zdroje
• stupeň a třída ochrany IP 65 / III
• dynamická pevnost IK 08
• integrovaná polohovatelná opěrka 
• pracovní teplota -10 °C až 40 °C
• akumulátor 6 x 18650 - 11.1 V, 4000 mAh, 44.4 Wh Lithium (nevýměnný sdružený článek)
• nabíjecí port akumulátoru Jack OD 5,45 (vstup 12,6 V DC) 
• nabíjecí adaptér pro 230 V AC součástí balení
• rozměry 239 x 203 x 72 mm
• hmotnost 895 g (vč. akumulátoru)
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