
Včetně 3xAAA baterií 200 Lumen Sklopná svítilna 2 roky OSRAM záruka*
Připraveno k použití ihned po

zakoupení
3 světelné funkce:Až

200lmAž 80lmAž 40lm
Vysoká flexibilita a různé

možnosti nastavení.
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
světelnými funkcemi -  až 200 lm, až 80 lm a funkcí baterky až
40 lm - máte pro daný úkol ten správný světelný výkon.
POCKETB-200 má mnoho funkcí, díky nimž je ideální pro práci.
Funkce 180 ° flex a 360 ° twist nabízí flexibilitu pro nastavení
světelného paprsku podle potřeby. Má také magnetickou
základnu a je připravena k okamžitému použití se 3 bateriemi
AAA, které jsou součástí dodávky. Kromě toho poskytuje
OSRAM na tento produkt dvouletou záruku *
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Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku LEDIL411

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 110,00 g

Délka 285,0 mm

Šířka 40,0 mm

Výška 25,0 mm

Barvy & materiály

Barva patice černá / Orange

Životnost

Záruka 2 years
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Další údaje o produktu

Typ baterie Disposable

Počet přiložených baterií 3

Rozsah baterie Yes

Baterie Alkaline

Vlastnosti

Technologie LED

Certifikáty & standardy

Standardy CE/EMC/MSDS/ROHS

IK Class IK07

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku LEDIL411

Detail Detail Detail

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4052899623927 INSPECTION LAMP   Folding carton box
1

49 mm x 28 mm x
172 mm

0.24 dm³ 128.00 g

4052899624047 INSPECTION LAMP   Shipping carton box
6

184 mm x 102 mm x
116 mm

2.18 dm³ 828.00 g

4062172217026 INSPECTION LAMP   Shipping carton box
72

388 mm x 328 mm x
263 mm

33.47 dm³ 10552.00 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.
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Stažení dat

Soubor

User instruction
LEDinspect POCKET-B 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.
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