
Více úhlové polohování 200 Lumen Dvouletá záruka OSRAM
180 ° flex a 360 ° twist. Extra tenký

design
3 světelné funkce:Až 200lmAž 80lmAž

40lm
Systematická opatření pro zajištění

kvality podporují prémiové zpracování a
funkčnost našich výrobků. Inovativní

technologie a vynikající kvalita se
zákazníkům vyplatí.

Světlo je všestranné
Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna od společnosti OSRAM
je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi
úrovněmi světelného toku - až 200 lm,  až 80 lm a funkcí
baterky až 40 lm - máte pro daný úkol ten správný světelný
výkon. Kompaktní design v kombinaci s polohováním v
různých úhlech -180 ° flex a 360 ° rotace - poskytuje
maximální flexibilitu a nastavitelnost tak, aby poskytovaly
světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor
nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 1,5
hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 3 hodiny při
nízkém výkonu. Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna
obsahuje také magnety pro snadné připevnění, a je proto
ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a
v každodenním životě. Kromě toho společnost OSRAM
poskytuje na tento produkt dvouletou záruku *
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Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku LEDIL102

Aplikace (specifikace kategorie a produktu) LED inspection lights

Parametry

Jmenovitý výkon 2,96 W

Jmenovité napětí 3,7 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti 6500 K

Světelný tok 200 lm

Barva světla LED bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu 2

Rozměry & váha

Váha výrobku 120,00 g

Délka 233,0 mm

Šířka 29,0 mm

Výška 42,0 mm

Barvy & materiály

Barva patice černá / Orange

Životnost

Záruka 2 years
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Další údaje o produktu

Typ baterie Rechargeable

Počet přiložených baterií 1

Rozsah baterie Yes

Baterie High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie LED

Certifikáty & standardy

Standardy CE/EMC/MSDS/ROHS

IK Class IK07

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku LEDIL102

Detail Detail

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4052899623897 INSPECTION LAMP   Folding carton box
1

49 mm x 47 mm x
155 mm

0.36 dm³ 141.00 g

4052899624016 INSPECTION LAMP   Shipping carton box
6

167 mm x 159 mm x
116 mm

3.08 dm³ 931.00 g

4062172217019 INSPECTION LAMP   Shipping carton box
48

354 mm x 338 mm x
263 mm

31.47 dm³ 8053.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

__

Technický list výrobku | LEDinspect POCKET200 srpna 20, 2021, 02:33:31
© 2021, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena. Strana 3 z 4



Stažení dat

Soubor

User instruction
LEDinspect POCKET 200

Movie application
LEDinspect Inspection Lights Trailer

Doporučení k použití:
Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.

Technický list výrobku

__

Technický list výrobku | LEDinspect POCKET200 srpna 20, 2021, 02:33:31
© 2021, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena. Strana 4 z 4

https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-19057068/2782698/LEDinspect%20POCKET%20200.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-19057068/2782698/LEDinspect%20POCKET%20200.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-19057068/2782698/LEDinspect%20POCKET%20200.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-20187211/47464761/LEDinspect%20Inspection%20Lights%20Trailer.mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-20187211/47464761/LEDinspect%20Inspection%20Lights%20Trailer.mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-20187211/47464761/LEDinspect%20Inspection%20Lights%20Trailer.mp4

