MAAHANTUONTI JA MYYNTI VUODESTA 1988. SÄHKÖ- JA TELEALAN TYÖKALUT JA VÄLINEET,
HENKILÖ- JA PUTOAMISSUOJAIMET. LAADUKKAITA TUOTTEITA JA PALVELUJA AMMATTILAISILLE!

Tikka + LED otsavalo turkoosi ACTIVE
3xAAA sis. Boost. 140 lumenia
Tuotenumero: E97HT
Valmistaja: Petzl
Suositushinta: 51.95 €
Tuotetieto: Uuden ACTIVE -sarjan suorituskykyinen pieni LED
otsavalaisin vakiovoimakkuudella. Valkoinen
yhdistelmävalokeila ja punainen valo. Soveltuu aktiiviseen
käyttöön lähivalaisutarpeisiin ja liikkumiseen: Kävelyyn,
matkailuun, perhekäyttöön, retkeilyyn ja kaupunkiolosuhteisiin.
Tuo valon aina katseen suuntaan ja jättää molemmat kädet vapaiksi. Levenevä otsapanta
pitää valaisimen paikoillaan myös aktiivisessa liikkumisessa.
CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologia: Valon voimakkuus ei himmene
paristojen tyhjentyessä. Valkoisella valolla neljä vakiovoimakkuutta ja vilkku, joiden avulla
valaistus ja paloaika saadaan käyttötarpeen mukaisiksi. Valkoinen valo näyttää
samanaikaisesti kauas sekä erittäin leveällä alueelle lähelle. Suorituskyky, jolle valaisin takaa
ilmoitetun paloajan:
Boost: Hetkellinen valovirta 140 lumenia, kantama 60 metriä 10 sek ajan
Nopea liikkuminen: Vakiovalovirta 110 lumenia ja kantama 50 metriä 2 h ajan
Liikkuminen: Vakiovalovirta 45 lumenia ja kantama 30 metriä 6 h ajan
Lähivalaistus: Vakiovalovirta 30 lumenia ja kantama 25 metriä 12 h ajan
(Ilmoitettujen paloaikojen jälkeen valaisin toimii vielä varavirtatilassa vähintään 40 h 5 lumenin
valovirralla).
Valkoinen vilkku: havaittavissa 2000 m päästä 200 h ajan
Punainen hämäränäön säilyttävä jatkuva valo (kantama 5 m 100 h ajan), ja käyttäjän
havaittavuutta parantava punainen vilkku (havaittavissa 400 m päästä 400 h ajan).
Toimii kolmella AAA paristolla (sis.). Ilmoittaa paristojen vaihtotarpeesta etukäteen.
Painonappikytkin, jota on helppo käyttää myös käsineet kädessä. Kytkimen elektronisen
lukituksen ansiosta valaisin ei mene tarkoituksettomasti päälle (esim. taskussa tai repussa).
Elastinen, levenevä, säädettävä ja konepesun kestävä Petzl Long Life tekstiilotsapanta.
Kontaktipinnat ruostumatonta terästä. Paristokotelo helposti avattavissa paristojen vaihtoa
varten. Voidaan käyttää myös NiMh akuilla tai litiumparistoilla. Paino: 85g (sis.paristot).
Vesitiiviys: IPX4 Roiskeveden kestävä. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. CE.
Valmistusmaa Ranska.
Lisävarusteet: Kypäräkiinnikesarja (esim. työkypäriin, kiipeilykypäriin ja pyöräilykypäriin):
E04405. Poche kuljetuskotelo, jolla valaisin voidaan kuljettaa paikassa josta se on helposti
otettavissa käyttöön: E93990.
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