
ZONE 0 

Latarka akumulatorowa

CANDLE POWER

PROFESJONALNA



Latarka

 

Stopień ochrony: IP67

Waga: 500 g

Wymiary: 225 x 70 mm (długość i przekrój Ø)

Trzy czasy świecenia
Użytkownik ma do dyspozycji 3 różne tryby i dzięki czemu, w każdej chwili 
może wybrać czas świecenia najlepiej dostosowany do indywidualnych 
potrzeb. Są to 4 godziny przy maksymalnej intensywności, 6 godzin przy 
średniej intensywności i 8 godzin przy intensywności minimalnej.

Wskaźnik czasu świecenia
Na cyfrowym wyświetlaczu pokazuje się w godzinach i minutach pozostały
czas świecenia latarki.

 

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
Migający sygnał diody LED 15 min. przed wyczerpaniem bateri.

Materiał
Obudowa latarki wykonana jest z żywicy termoplastycznej, charakteryzu-
jącej się wysoką odpornością na uderzenia, ekstremalnie wysoką tempe-
raturę oraz na szkodliwe działanie substancji powodujących korozję. Dwa, 
wykonane z miękkiego materiału przyciski gwarantują łatwą obsługę.

Obrotowa głowica
3 pozycje: 0° / 45° / 90°.

 

Źródło światła
3 diody o wysokiej intensywności 135 lm. / Całkowita intensywność 300 lm

 

Optyka LEDEngine Power
Światło SKONCENTROWANE: funkcja BOOSTER do oświetlenie na długi 
dystans strumieniem o dużej sile penetracji
Światło ROZPROSZONE: wyjątkowy „system śledzenia kroków” służy do 
oświetlenia terenu dokładnie wokół stóp użytkownika

 

Rodzaj akumulatora: litowy / napięcie  3,7 V

Akcesoria: Pokrowiec / nylon o wysokiej widoczności
Magnes o dużej sile przyciągania

 

Ładowarki

Oznaczenie: CE e9

Stopień ochrony: IP54

Rozłączenie po zakończeniu ładowania: Automatycznie

Wskazania diody na ładowarce: czerwona: ładowanie; zielona: naładowana

Zasilanie: DC: 12/24 V | AC: 100/240 V | 50/60 Hz

Wymiary ładowarek:
Pojedyncza: 75x105x60 mm
3 stanowiska: 205x105x60 mm
5 stanowisk: 405x105x60 mm

 

Charakterystyka

Rechargeable

Certy�kat ATEX LOM 12ATEX2087 X
II 1G Ex ia IIC T4 Ga  | II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da
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