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TextFlow 12

Lupa s LED osvětlením, ⌀ čočky: 72mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 491490 72

GTIN 4045197685360

Třída artiklu 41M

Popis

Provedení:
Lupa s osvětlením se silným světlem a pěkným tvarem. Osvětlovací hlava, stojan a pružná hadice
jsou v robustním kovovém provedení.
· Speciálně vyvinutý kryt světla s integrovanou optikou zaostřuje světlo bez oslnění, s

minimálními ztrátami rozptylem na zkušební plochu (4krát více světla z jednoho wattu,
než při použití zářivky, životnost cca 50 000 h = 6 let po dobu 24hodinového provozu).

· Plastová čočka s tvrdým povlakem, bez zkreslení.
· Moderní, velmi efektivní koncepce světla, sestávající se z 63 LED na kruhové desce.
· Možnost spínání a nastavování pomocí senzoru Soft-Touch jedním prstem.
· Díky kvalitní pružné hadici a úzké konstrukci, redukované na minimum, lze světelnou

LED lupu použít všude.
Norma:
Lupa s osvětlením se silným světlem a pěkným tvarem. Osvětlovací hlava, stojan a pružná hadice
jsou v robustním kovovém provedení.
· Speciálně vyvinutý kryt světla s integrovanou optikou zaostřuje světlo bez oslnění, s

minimálními ztrátami rozptylem na zkušební plochu (4krát více světla z jednoho wattu,
než při použití zářivky, životnost cca 50000 h = 6 let po dobu 24hodinového provozu).

· Plastová čočka s tvrdým povlakem, bez zkreslení.
· Moderní, velmi efektivní koncepce světla, sestávající se z 63 LED na kruhové desce.
· Možnost spínání a nastavování pomocí senzoru Soft-Touch jedním prstem.
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· Díky kvalitní pružné hadici a úzké konstrukci, redukované na minimum, lze světelnou

LED lupu použít všude.
Výhoda:
6 let 100 % osvětlení bez nákladů na údržbu. Snadné a rychlé čištění (uzavřený systém). Necitlivý
vůči vibracím. Funkční design.
Rozsah dodávky:
Včetně síťového napáječe 100 − 240 V, krytu čočky a svorky pro upevnění na stole č. 491492 vel.
TK.
Zvláštní příslušenství:
Stolní noha č. 491492 vel. TF.
Upozornění:
Další patky stolu a stroje na poptávku. Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje.
Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.
Zvětšení (xnásobné): 2,3
⌀ hlavy: 122 mm
Tloušťka hlavy: 13 mm
Vyložení: cca 750 mm

Technický popis

Zvětšení (xnásobné) 2,3

⌀ čočky 72 mm

Vyložení cca 750 mm

⌀ hlavy 122 mm

Tloušťka hlavy 13 mm

Počet LED diod 63

Zdroj energie Síťový provoz

Druh produktu Lupa s osvětlením

Příslušenství

Stolní noha pro lupu s LED osvětlením  Typ TK 491492 TK

Stolní noha pro lupu s LED osvětlením  Typ TF 491492 TF
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