Latarka sygnalizacyjna LED, 500 lm,
Flagger
Cena:

98,99 zł
Informacje:

Kod: PHH0071

Parametry:

Linia produktowa: Professional Line
Czas pracy: 2 h 30 min
Moc światła [lm]: 500
Źródło światła: TG2 3535 LED + COB Red LED + COB Green LED
Zasilanie: Li-poly Battery 3.7 V 1500 mAh
Czas ładowania: 3 h
Zasięg światła [m]: 154
Waga (z bateriami): 109 g
Wymiar [mm]: 107,5 x 47 x 36,5
Przeznaczenie: Warsztat
Przeznaczenie: Przemysł
Przeznaczenie: Ratownictwo
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe
Źródło zasilania: Dedykowany akumulator
Rodzaj oświetlenia: Latarki ręczne

Opis:

Nowy następca starej latarki na płaską baterię. Każdy z nas ją pamięta, każdy ją miał
- latarkę z przesuwanymi filtrami, aluminiową obudową i ciężką baterią cynkowowęglową, dostępną tylko w kioskach RUCH-u.
Mactronic odchudził cała latarkę do 100 gramów (cała latarka waży tyle co sama
bateria cynkowo-węglowa, a jej niewielkie rozmiary powalają na swobodny chwyt
jedną dłonią.
W pełni naładowana bateria pozwala na wygenerowanie mocy o sile aż 500 lumenów
przy czasie pracy 2.5 godzin. Konstrukcja soczewki umożliwia oświetlenie obiektów w
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odległości do 150 metrów. Przy wyborze trybu ekonomicznego przy sile światła 150
lumenów czas pracy wzrasta aż do 6 godzin.
W pełni niezależny płaski panel COB zastępuje filtry czerwony i zielony, generując
jednolity strumień światła, odpowiednio koloru zielonego lub czerwonego.
Uruchomienie wiązki światła odpowiedniego koloru zapewnia zastosowana w
produkcie technologia SURETOUCH™ .
Aby wzbogacić latarkę o dodatkowe funkcjonalności, Mactronic dorzucił jeszcze 3
sposoby mocowania:
1. Mocny magnes mocujący np. do powierzchni samochodu w przypadku awarii
2. Klips pozwalający na zamontowanie latarki na pasku lub w kieszeni koszuli/kurtki
przy prowadzeniu prac inspekcyjno-naprawczych
3. Haczyk do montażu w warunkach polowych
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