
Jméno produktu:  D0 Číslo položky:  NELW 14050

Popis Dobíjecí SMD LED inspekční sví lna se 140 lumeny,
spodní sví lnou 100 lumenů a CRI 95+

materiál pouzdra:                                                           ABS, černý
čočka:                                                                               odolný PC, čirý (přední) / PMMA (spodní)
ON / OFF spínač                                                             pryž, černá
magnet                                                                            1 ks na klipu
světelný zdroj (SMD):                                                     6 x 1,2 W (přední) / 1x 1 W (spodní)
světelný tok (Lumen):                                                    140 (přední) / 100 (spodní)
teplota chroma čnos :                                                 6000 K
index podání barev:                                                       CRI 95+ (přední)
stupeň kry  / třída:                                                        IP20 / III
dynamická pevnost:                                                       IK07 
baterie:                                                                            1 x 14430 - 3,7 V / 650 mAh / 2,4 Wh dobíjecí lithiová
nabíjecí napě :                                                               DC 5 V / 1 A max. (USB konektor)
nabíjecí port sví lny:                                                     Micro USB
dobíjení / provoz:                                                           2,5 h / 2,5 h (přední) a 2,5 (spodní)
indikátor nabíjení:                                                          1 x LED na sví lně
pracovní teplota:                                                            - 10 °C ... 40 °C
rozměry (Š x V x H):                                                        20 x 170 x 30 mm
hmotnost:                                                                        50 g   
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Jméno produktu:  D0

Specifikace

Kódy a balení

Hlavní rysy

EAN kód položky                                                             5703296140508
kód celního sazebníku (EU)                                          8513100000

Obal
druh                                                                                  kartonový box s po skem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):                                                       45 x 200 x 30 mm
hmotnost (cca)                                                               46 g

Prak cká sví lna světlo s pružným klipem
Nabíjecí
Indikátor nabíjení (1 x LED), červená = nabíjení / zelená = plně nabitá
Režimy spínání: spodní sví lna, přední sví lna, vypnuto
Vysoký index podání barev (CRI 95+)
Přední inspekční sví lna a spodní směrová sví lna
Silný pevný magnet na klipu, krytý pryží (nepoškrábe podklad)
Dodáváno s USB kabelem pro nabíjení. Balení neobsahuje 230 V adaptér*.

(*) Doporučený nabíjecí adaptér je k dispozici jako příslušenství - výrobek č. CHG011 (EU)
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