Dílenské svítilny
Magneti Marelli
UV

2 LETÁ
ZÁRUKA

Lomená 120°

Ukazatel nabíjení

Podstavec s Magnetem

Háčky skryté v horní
a spodní části svítilny

3W +3W Otočná svítilna

3W+UV Lampa obrotowa

Funkce a specifikace:
• 3W přední COBLED zajišťují >240 lumenů
• 3W horní SMD LED zajišťují >160 lumenů
• Funkce otáčení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části úchytu
• Háky typu „nest“ ve spodní/horní části úchytu
• Nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny
• 2–3 hodiny provozu
• 3–4 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

Funkce a specifikace:
• 3W přední COBLED zajišťují >240 lumenů
• Horní LED dioda s UV, 395~410 um
• Funkce otáčení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části úchytu
• Háky typu „nest“ ve spodní/horní části úchytu
• Nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny
• 2–3 hodiny provozu
• 3–4 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

Kód MM: 007935030030

Kód MM: 007935030020
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1.3W Kapesní svítilna s vysokým výkonem
Funkce a specifikace:
• 1,3W LED diody s vysokým výkonem zajišťují >80 lumenů
• Zdvojený kryt tvarovaný vstřikováním
• Držák/hák otáčený o 360 stupňů
• Bateriové napájení 3x AAA

Kód MM: 007935030010

3W +3W Otočná svítilna
Funkce a specifikace:

2.5W COB zajišťuje
>230 lumenů

Otočný úchyt
s magnetem

Skrytý háček
s rotací 360°

2.5W Skládací svítilna
Funkce a specifikace:
• 2,5W COB LED zajišťuje >70/230 lumenů
• Skládací úchyt otáčený o 360 stupňů, s magnetem
• Skrytý a otočný držák/hák, otáčený o 360 stupňů
• 3–4 hodiny nepřetržitého provozu
• 2,5–3 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

Kód MM: 007935030040

•0,9 W přední COBLED zajišťují 90-110 lumenů
•0,9 W horní SMD LED zajišťují 50-60 lumenů
•Funkce otáčení o 120 stupňů
•Magnet ve spodní části úchytu
•Háky typu „nest“ ve spodní/horní části úchytu
•Nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny
•2,5–3 hodiny provozu
•3–4 hodiny nabíjení
•Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

Kód MM: 007935030140

3W+UV Otočná svítilna

Funkce a specifikace:

• 0,9W přední COBLED zajišťují 90-110 lumenů
• Horní LED dioda s UV, 395~410 um
• Funkce otáčení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části úchytu
• Háky typu „nest“ ve spodní/horní části úchytu
• Nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny
• 2,5–3 hodiny provozu
• 3–4 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s mini-USB kabelem

Kód MM: 007935030130

Svítilna k osvětlení motoru 15W SMD

Kód MM: 007935030070

Funkce a specifikace:
• 15W SMD LED zajišťují světlost v daném prostoru, 450–550 lm při
polovičním výkonu, 900–1150 lm při plném výkonu
• Tlačítko nastavení světlosti umožňuje výběr polovičního nebo
celého výkonu
• Úchyt z ABS tvarovaný vstřikováním a protinárazovou ochranou;
ergonomická konstrukce zajišťuje pohodlné používání
• Hák z hliníkové slitiny s ochranou z PVC, měkký povlak háku
zabraňuje poškrábání karoserie vozidla
• Tyč nastavitelná v rozsahu 47” až 75”; jednoduché připevnění do
většiny nákladních vozidel a SUV.
• Západkové háky (360°) zajišťují bezpečné a tuhé připevnění
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