H4-R
Produktnavn: H4-R

Produktnummer: 700H4-R

Beskrivelse

Genopladelig pandelampe med 45 + 410
lumen, røde LED'er og zoomfunktion

Specifications
Lygtehus
Linse
Tænd-/slukknap
Batteri
Lyskilde
Farvetemperatur (Kelvin)
Fokus
Oplader driftsspænding *
Oplader Output *
Output (lumen)
Lystid (timer) ned til 1 lumen
Lystid (timer) ned til 10% af fuld lumen
Opladetid (timer)
Opladeindikator
Lyslængde (m)
Lysspredning (cm) ved 1 m afstand
Beskyttelsesklasse
Driftstemperatur, område Celcius
Opladeindgang
Kabel til lader, 1 m (medfølger i æsken)

ABS og aluminium
Akryl, optisk
Rød gummi
1 x 832937. 3.7V - 1000mAh - 3.7Wh
Lithium, genopladeligt
5W CREE XPG2-S2:
1 x hvidt lys i midten, 2 x røde LED'er i siden
7500K
Optisk fokussystem - Linsen drejes ud/ind
Påkrævet: 100V-240V, 50-60Hz
Påkrævet: DC5V - 1A (USB-stik)
45 (lav lysstyrke) / 410 (høj lysstyrke) / 6 (rødt lys)
8.6 (lav lysstyrke) / 4 (høj lysstyrke) / 17.5 (rødt lys)
7.5 (lav lysstyrke) / 3 (høj lysstyrke) / 17.5 (rødt lys)
6
1 x LED på batteriet
80 (lav lysstyrke) / 260 (høj lysstyrke) / 10 (rødt lys)
120 (zoom ud) / 20 (zoom ind)
IP45 / III
-5°C til +40°C
Mikro USB
USB ind i laderen og mikro-USB ind i lampen

Generel Information
Pandelampe vægt (g)
Pandelampe dimensioner (cm)
EAN kode æske (1 stk.)
EAN kode indre karton
EAN kode ydre karton
Harmoniseret standard kode
Forpakning
Beskrivelse
Æske størrelse (ca.)
Karton antal (stk.)
Karton størrelse (cm)
Karton vægt (kg)

109 inkl batteri (22 g)
Ø3.3 (cylinder) / 5 x 6,2 x 5,2 (lygtehus)
5703296700047
5703296710046
5703296720045
8513100000
"PRO" design salgsæske
12,2 x 10,7 x 11,2 cm
315 g
6 (indre karton) / 36 (ydre karton)
33 x 24 x 13 (indre karton) / 51 x 40 x 34 (ydre karton)
2,02 (indre karton) / 13,1 (ydre karton)

Beskrivelse
Letvægtslygte med røde LED'er og fokus indstilling
Genopladelig lampe. Åbn batterirummet foran for at lade lampen op.
Opladningsindikator (1 x LED), rød = lader / grøn = fuldt opladet
Lystilstand på tænd-/slukknappen: Lav - høj - slukket
Sluk ved enhver lysstyrke (høj eller lav) ved at holde kontakten 2 sek.
Tænd igen på samme lysstyrke
Røde LED'er (2 stk) på siden af lygtehovedet. Bruger samme kontakt som det hvide lys
Tænd røde lysdioder ved at holde kontakten nede 2 sek. Lystilstand: tænd-sluk
Elastisk rem i høj kvalitet (kun om hovedet)
Leveres med kabel til oplader, men uden oplader
Kan også bruge 3 x AAA batterier (ikke inkluderet). Ved brug af disse, gælder andre data
* Oplader fås som tilbehør - Varenr. CHG011
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