
Cod: FlashLED

Lanternă portabilă reîncărcabilă cu LED - tip FlashLED

Tip LED-uri

0LED cu punct luminos produs de fascicol la 38  

Adaptor alimentare (V CA)

Grad de protecție carcasă lanternă

Masă lanternă + încărcător (kg)

5 x 3 W, PowerLED, culoare albă

Variante de iluminare:

Dimensiuni de gabarit cu încărcător (mm) L x l x h

Putere maximă (W)

0adistanță scurtă (lumină de lucru) - fascicol difuz - LED 2 x 38

- funcția de iluminare intermitentă și de tip Morse

0adistanță lungă - fascicol concentrat - LED 3 x 10

0 0ailuminare completă - LED 3 x 10  + LED 2 x 38

Lanterna este prevăzută cu LED-uri pentru indicarea nivelului de încărcare, statusului încărcării și 
funcția de operare în situații de urgență (cu lanterna poziționată în suportul de încărcare, în cazul în 
care apare lipsa tensiunii pe timpul încărcării).

Caracteristicile lanternei sunt: 
- funcționare de urgență
- funcție de memorare a ultimei setări

Lanterna este prevăzută cu un cap rabatabil ce permite modificarea axei față de planul orizontal, într-
0un câmp de 0 - 50 . Lanterna este prevăzută cu 3 filtre colorate (roşu, verde, galben) pentru 

realizarea semnalizărilor în zona de lucru și cu o curea pentru transportul pe umăr.

Accesoriile lanternei cu acumulator Flash LED sunt:
=suport de încărcare cu posibilitate de fixare pe perete
=cablu de încărcare 230 V CA 
=cablu de încărcare 12 - 24 V CC (la priză de curent auto)

=set filtre (verde, galben, roșu) - opțional
=curea de umăr

Lanterna cu acumulator FlashLED oferă utilizatorilor condiții îmbunătățite de iluminare a zonei de 
lucru pentru lucrări desfășurate în condiții de noapte sau de iluminare scăzută.
Lanterna cu acumulator FlashLED este portabilă și cu cap reglabil, cu iluminare pe bază de LED, fiind 
astfel foarte versatilă și ușor de manevrat. 

Moduri de iluminare:

Acumulator Li-Ion 

0LED cu punct luminos produs de fascicol la 10  

Autonomie în varianta de iluminare: 

-  (h)0distanță lungă - fascicol concentrat LED 3 x 10

-  (h)0distanță scurtă - fascicol difuz LED 2 x 38

- (h)0 0 iluminare completă - LED 3 x 10  + LED 2 x 38

Timp de încărcare (h)

Alimentare (V CC)

Grad de protecție carcasă încărcător

Dimensiuni de gabarit fără încărcător (mm) L x l x h

Domeniul temperaturilor de utilizare ( ) 0C

7,2 V / 4400 mAh
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Caracteristici tehnice

SET FILTRE

SUPORT DE ÎNCĂRCARE + CABLU
DE ÎNCĂRCARE 230 V c.a.

CUREA PENTRU TRANSPORT
PE UMĂR

CABLU DE ÎNCĂRCARE AUTO

EA 0143

03 x 10

02 x 38

03 x 10

02 x 38

ECHIPAMENTE DIVERSE

125


